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 2 רעקצינדור ,ענליוו סעניירק .ד קורד



 :טלַאהניא

 {א . ָאװַי ןוֿפ עיצקעס עשירָאטסיה יד --לֿבוי ןקירָאי-75 ןַײז וצ ןװָאנבוד ןועצמש

 סעידוטש

 1. . . . . . ֹווָאנבוד ןועמש ןוֿפ סוחיה.תלשלש רעד וצ ,יקצצדָארָאה .א .ש

 ןוֿפ ןבירשעג שיערבעה ןיא עטכישעג רעשידִיי ַא ןוֿפ די.ֿבתּכ ַא ,רעטסַאג .מ ר"ד
 9 2 2 שת 2 .י5 שי. ש += (סציצקודַארּפער טימ) טסידק א

 18 בעי עי יי טי. = : - "ךירטשוא תנידממ הר"מ; 2סיורק יב =

 26 . . . . . . .ַאקװַאק ףיוא ןדַיי.גרעב יד ןוֿפ עטכישעג יד ,סוקצורב .י ר"ד

 43 . . (סעיצקודָארּפער טימ) 1588 ןוֿפ שידִיי ןיא ווירב לקעּפ ַא ,בירנַײ װ .ב ר"ד

 68 . דנַאלסױא טימ ןעגנויצַאב ענַײז ןיא תוצרַא עברַא דעװ רעד ,ןירעּפלַײה לארשי

 80 2 2 2 . ש . ..'. + .5להק רענבוד ןוֿפ סקנפ רעד .ץאטיװצל מ קמצי

 ןיא "םולש תֿבהַא; םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק יד ,רעװָאקירעשט .א
 115. . . . . . . . (סציצקודָארּפער טימ) ה"י ןט18 ןטימ

 140 . . . . . . סעקיניֿבצ-יתבש יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ,ןַאמ ַײרֿפ ןרהַא ֿפָארּפ

 152 . . . . תודיסח רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ,שטיװָאניבַאר ףלָאװ ר"ד

 סרעטסיירלָאצ) ה"י ןט16 ןיא לדנַאה ןשידִיי ןגעװ טנעמגַארֿפ ַא ,רעלהַאמ .ר ר"ד
 180 . . . . . . .סעיצקודָארּפער טימ ;װָאקול ןוא קסלעב ןוֿפ

 204 . . . סרעטסיײרלָאצ רעװָאקול ןוא רעקסלעב ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ,יקצולי רַּפ .נ

 206 . . . ה"י ןט15 ןיא עיװָאזַאמ ןיא ןדַײ ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ,קנור ט .ש ר"גמ

 ןוֿפ עטכישעג רעד וצ םירוקמ) ח"ב םענוֿפ תוֿבושתו-תולַאש יד ,רעװַאסָאק יכדרמ
 223 2 2 י.י: 2 יי (ה"י ןט17-16 ןיא ןליוֿפ ןיא ןרפ

 248. ..: - . + = . = . ה"י ןט18 ןיא צשרַאװ ןיא ןדַײ ,םולבלפנייר 2 יד

 269 .עיצַארעדעֿפנָאק רערַאב ןוֿפ טַײצ רעד ןיא עקָארק ןיא ןדִי ,ןַאבַאלַא ב ריאמ 'פָארּפ

 ןיא ענליו ןיא ֿבר םעד ןוא להקה-ישָאר יד ןשיװצ תקולחמ יד ,גרעבניצ ;?
 294 2 י.י: טוי ט -- ...:ת"ל ןט18 טפלעה רעסַײוצ

 322 . . . . . 40831-1815) ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןדִי יקסװַאשרַאװ היעשי ר"גמ

 355 . . . . . 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשילױּפ רעד ןוא ןדַי ,יקצַאש ֿבקצי ריד

 200 - - . { 6 . :'/ ? : ; : : ןרעדנעלדירֿפ דוד ןופ וירב ,לוַײמ ףסוי

 ךַאברעױא דלָאטרעב וצ סעה השמ ןוֿפ וירב ,יקסװעיַאלָאקינ סירָאב
 413 22 ששי 2 "יה = (סשיצקורַארפפר טימ)

 בײהנָא) דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ עַײנ ,רעװָאקירעשט .א
 26 עט שטעט טי היי. + -.ןרָאאהפקש יד

 ןוֿפ ןַײש ןיא ןרָאי רע80 יד ןיא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד ,רעבלעג .מ .נ ר"ה
 466 . . . . . ץנצדנַאּפסערָאק רעשיטַאמָאלּפיד רעשיכַײרטסע



 דנַאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןגעװ ןצנעװרעטניא רענַאקירעמַא יד ,ץישֿפיל
 טי 2 יע עי ש 2. ע"ש: בי. + + .ןרָאי רע80 יד ןיא

 517 עּפָארייא-חרומ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו תוצִידי ןוֿפ רוקמ ַא חוּכמ ,רצנזָאּפ ,ש

 524 ("ןדִיי עשינעמור יד ןוֿפ רעקינָארכ רעטשרע רעד,) רּתנסּפ ֿבקעי ,יול ה .א .מ ר"ד

 531 םירבחמ ערציייז ןוא 11 ענירעטַאק דוֿבּכל רעדילבױל יד ,יקסנַאידָארָאב םיײח ר"ד

 528 (סעיצקודָארּפער טימ) ויכרַא ןשלהק רענליוװ ןוֿפ ןלייט ענענוֿפעג יד ,ןָאק סחנּפ

 549 . . , . . (1917-19:5) עטכישעג ַײנ עשידִַי לטעלב ַא ,שטיװָאשװָאמ דוד

 יי 2 א י.י. 2... . :-..+  .לקיטרַא סעשטיװַאשװָאמ ,ד וצ .שט .א

 ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ

 :ווָאנבוד ןועמש ןוֿפ וויכרַא רעד ,רצ װָא קירצ שט ..א

 565 1 . 1 1 ּס 8 ּפ 9 6 9 9 ּפ 5 ּפ : ּפ 9 ּפ 5 6 6 9 ס ּס 1 ריֿפנַײרַא

 570 8 2 8 . : ּפ 5 1 9 5 ֹּס ּפ 9 9 9 9 ּפ ּס .םיסקנּפ ןוֿפ ןסנעמוקָאד 4

 במפ 2  2 2 + .-- . + .ט"תו ה"ת םורױנ ןנעװ רעדיל עשירָאטסיה יַײװצ .וז

 פאל 2 2. 2 2 6 += = . + + + .+ + . 1191 ןוֿפ ןרָאזיּפע עשירָאטסיה ייווצ .זוז

 קט 8 "בי א הי עו יי 8 יֿבצ:יחבש ןגעוװ טסינָארכ רענווַאלסָאװַארּפ ַא 10

 80 2 2 עב 1815 ןיא ןאדייק ןיא להק ןנעק תוכָאלמ-ילעב ןוֿפ ףמַאק דעד .ֵׁש

 55 5 . ; 2 + + - .- : רנאלסור ןיא השבלה רעשידִיי רעד ףיוא הוֿפידר יד וצ .עז

 593 0 . . . . . . . .+ + + + לנַאלסור ןקילָאמַא ןיא ןְרָוְי רַאֿפ העוֿבש ַא .ׁשַז

 596 . . . . . . . . . . + רנַאלסור ןיא ןדיר ןוֿפ טרָאֿפער-סננודליב רעד וצ.ען1

 600 . . . . טעברַאדרע ןציטש וצ 1843 ןוֿפ םיניהנמ רעקלַאוװּוס יד וצ ווירב ַא .{8

 603. . . . . . . . +* + . 1849 ןיא עשרַאװ ןיא ןדִיי רַאֿפ *?לטעצנָאט.ַא .א

 : .(סעיצקודָארּפער טימ)

 :ןויכרַא רענליװ יד ןוֿפ ,ןָאק סחנּפ

 05 8 1 9 6 5 ּפ ּפ ּפ ֹּפ 8 ּפ 8 ּפ ּפ ס 59 וװַאלסישטמַא ןיא ווָאנבוד ןויצנב 1

 808. 2 . 2 + + + + - '+ 1777 ןיא ?הק ןנעק -ךמע. רעקסנימ ןוֿפ טנוב רעד .ז

 :ַאילַאװיכרַא ,יקצַאש ֿבקצי ר"ד

 615 . . . . . ןלױּפ ןיא ןדוי ןוֿפ עטכישענ ַא ןבַײרשנָא ןגעוו 1820 ןוֿפ ףודֿפױאןַא

 617 . 1831 ןוֿפ דנאטשֿפױא ןיא לײטנָא ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד 1

 633 . . . . . (עיצקודָארּפער ַא טימ) 1848 ןיא גרעבמעל ןיא םורֿפיוא רעשידִיי .{ו}

 - ןלױּפ ןיא תולילגה ידע יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד ,רעלהַאמ ,ר ר"ד
 טיי עי יע 22... .י. -..  .(ספיצקודָארּפער טימ)

 :ןרָאי רע50-40 יד ןיא ןלױּפ ןיא ןדַײ ןגעו ןטנעמוקָאד ,בירנַײ װ .ב ר"ד

 .ָאלָאק וצ סַאדַאטלַא קחצי ןוֿפ טקעיָארּפ םעד ןנעװ ץנעדנָאּפסערָאק עלעיציֿפָא ןַא 4

 טו יי יי א יא שם. שב שש. שש. 2 .. =. 1 . ךריו עשיליוּפ ןןריזינ

 6520 - . . . . . . . ה"י ןט19 ןטימ ןיא עשרַאװ ןיא טיונ רעשידִיי רעד ןגעװו .1

 654 . . . . טסינָאטנַאק א רַאֿפ ןליוּפ ןוֿפ לגנִיי ןשידוי ַא ןבעגענּפָא טָאה'מ יו

 -עש ט .א ןוֿפ ריֿפנַײרַא ןַא טימ ,(1877) סקרַאמ לרַאק וצ ץצרג ךירנייה ןוֿפ ווירב ַא
 656 . . . . . . . (סציצקודָארּפער טימ) יקסװעיַאל ָאקינ .ב ןוא רעװָאקיר

 665 . 2 2 2 . . ..+ + . + +.+ + '. . ןסקרַאמ לרַאק ןגעװ סעה השמ ןוֿפ ווירב



 ;װיכרַא-ָאװַײ םענוֿפ

 666 . . . (סעיצקודָאדּפער טימ) (1671) םוצרא עברא דעװ סקנּפ טענוֿפ תונקת ייוצ

 667 (1708) װַאלסישטמַא ןיא טָארנָאפ ַא טלעטשענּפָא טָאה רעסיורג רעד דטָאיּפ יו .1

 668 2 . . . . . . . + לנַאֿפסור ןשירַאצ ןיא העוֿבש רעשידִיי רעד ןנעוװ ךָאנ .1

 810 0 .ימ ןדִיי עשיסוד יד וצ *םיוואלסה ימע, יד ןוֿפ פורֿפױא רעשיערבעה .ןע

 677 (1882) דנַאֿפסור ןוֿפ םיטיפּפ עשידִיי יד וצ טעטימָאק-סֿפליה רענָאדנָאל ןוֿפ םורֿפױא .ֵש

 (1802) 1 רעדנאסקעלַא דובּכל הליהק רענליו רעד ןוֿפ דילביופ .ש1

 680 . 5. . 6 . . 5 5 3 5 5 . . 6 *. 5 5 5 9 (עיצקודָאדּפער א טימ)

 681 . . . . +.ו-. .-..+ .דארננינעל ןיא 1921 ןיא לבוי סווָאנבוד .ש וצ ףהֿפיױא

 682 . . . . . "ןטֿפירש עשירָאטסיה, דנַאב ןטשרע םוצ ןעגנורעסעבסיוא ןוא םיאולימ

 סעיצקודָארּפער

 א ראפ .'. 2 ש ע 2 יט שי, 2 12 . יב 2.4 + ןהָאנבוד ןוצמש ןופ בי-

 9 , . . .  ('רגָאטָאֿפ 4 טסירק ַא ןוֿפ ןבירשעג עטכישעג רעשידִיי ַא ןוֿפ די-ֿבתֹּכ

 25 א יב 4 שי. טיי א טי ע  .י:י 604: .31690 שורינ השני ןומ וי ב

 49 , . . . . . . (רגָאטָאֿפ 3) 1588 גָארּפ -- עקָארק ןוֿפ ווירב עטַאוװירּפ עשידִיי

 129 , . . . . . . . 1757 םילבוקמ רעמילשורי יד ןוֿפ תורשקתה-רטש רעמייהעג

 193 2 2 ./. . בו. יש ./'2 + ('רגָאטָאפ 2 ה"י ןט16 ןופ קסלעב ןוֿפ רעטסיי יא

 2250 ים עי יי עי יי עב שער יע 2 עי םעה השמ פר =

 .,  ש +. . . + + . . (רגָאטָאֿפ 3) ךַאברעױא דלָאטרעב וצ סעה השמ ןוֿפ ווירב ַא

 586 2. יע. 2 גוש 4 עי . 1831 ךָאנ ןוא ןיב הק הפנלרו ןיפ -תה

 5// ראפ 0 2 2. . 2 2 יש + ..-. + צ+(רגָאטָאֿפ 2) להקה-סקנפ רצװצשעטניפ ןוה

 593 , . . . . . . . . דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןדִיי רַאֿפ העוֿבש רעד ןוֿפ ןטסקצט

 604 2 2 2 2 בו 2 שש .רש ..  י.י 2. 1049 פשראװ ןיא "לטעצנאט; רע

 633 רַאֿפ 2 . 2 . . . . . . . . . 1848 ןוֿפ רושָארב רעשידִיי ַא ןוֿפ טַאלב-רעש

 649 2 2 עי ש עב שב . + ."3 יםידעװה לגיהנמ יד ןוֿפ ןצלניסקאויוה

 65 , . . . . . . . . (רגָאטָאֿפ 4 סקרַאמ לרַאק וצ ץצרג ךירנייה ןוֿפ ווירב ַא

 665 22. ןיב שש ש': 2... ... .'תוצרַא עֹבְרַא דצװ סקנפ ןוֿפ תונקת ייוצ

 669, 2 2 . 4. . 4 . . . . ןסיורג םעד רטָאיּפ ןגעװ סקנּפ רעװַאלסישטמַא ןוֿפ

 םספ .יע 2 יב עי טו 2 ש בו יי . + . לגַאלסור ןיא תודע:תעומש א ןוט ראה

 םק2 יט עט יו א ר אש יש ב ישו. 3 "עט תשובש א ןש טי

 6082 2 8 8 2 2 6 6 + + . . + . 1882 טעטימָאק-סֿפליה רענָאדנָאל ןוֿפ ףורֿפױא

 660 ראפ. . 2.2 .'ב א." ...= ('רנָאטָאֿפ 2) 1802 להק רענליװ ןוֿפ ךילבי=

 685 2 סע י יש (. טיש שא שי ..- - -:.רצװַאנַאה טטננתנ ןופ םבק ברכי
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 רעשירָאטסיה וצ ,ןַאמ רעגנוי ַא ךָאנ ,ןרָאי רע80 יד ףוס ןטָארטצנוצ זיא ווָאנבוד ןועמש

 עּפָארײא-ֿברעמ ןיא עיֿפַארגָאירָאטסיה עשידַיי יד תעב ,טעברַאשרָאֿפ

 .עיצַאזילַאיצעּפס רעגנע ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןעמונעגנָא קרעוו ןסיורג סצערג ךָאנ טָאה
 רעד ןיא טֿפיטרַאֿפ ךיז רעקירָאטסיה עשידִיי יד ןבָאה תואיקב ןוא סַײלֿפ סיורג טימ

 ,גָאלָאריטרַאמ ןשידִיי ןוֿפ םיטרּפ ןוא ןדָאזיּפע ענלצנייא ןיא ,עטכישעג רעשינבר-שידומלּת

 עשירָאטסיה טשרָאֿפעג ןוא טלמַאזעג ,ןעגנושרָאֿפ-עילימַאֿפ ןוא סעיֿפַארגָאנָאמ-עדניימעג ןיא

 .ָאטסיה עטיירב ןלעטש וצ ןטימעגסיוא ַײברעד ןבָאה ןוא -- ןטנעמוקָאד:ויכרַא ןוא ןטקַא

 ןוא .סעטסַײנא ַא ןעװעג ץלַא ךָאנ ײוַאֿפ זיא עטכישעג עשידִיי יד .ןעמעלבָארּפ עשיר

 .סקלָאֿפ , ַא וליֿפַא ןטלעז ,"טֿפַאשניײמעג עזעיגילער, ַא--ןדִיי יד ןוא ,"עטכישעג-סנעדַײל

 עשירָאטסיה עשידִיי יִד טרעכַײרַאב טָאה הֿפוקּת עקיָאד יד ,ןצערג ַײב יװ ,"םַאטש

 .עגלַא ןַא טלעֿפעג טָאה ריא רעבָא ,סעיֿפַארגָאנָאמ עלוֿפטרעװ עַײנ ךס ַא טימ טֿפַאשנסיװ

 .טסַײג רעקידעבעל ַא ןוא עעדיא עלַארטנעצ ַא ,ןַאלּפױב רעניימ

 .הלותב עקרק ַא ךָאנ ןעװעג עיֿפַארגָאירָאטסיה עשידִיי יד זיא עּפָאריײא - חרזמ ןיא

 יד ןעמונעגרעביא יז טָאה ,ןעלקיװטנַא ןבױהעגנָא ָאד ךיז טָאה יז ליֿפױװ ףיוא

 .רעסנָאק-קיסעמ םעד ןוא ןצנעדנעט עשיטעגָאלָאּפַא יד ,עיצַאזילַאיצעּפס עטלקערבעצ

 ןשינעטנעק עסיורג ןטיבעצ ,יֿפּכרה יװ ,ןוא עטנרעלעג עשטַײד יד ןוֿפ טסַײג ןוויטַאװ

 עשיטסיצילבוּפ ַא ןרָאװעג זיא יז רעדָא ,ןטיבעג ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןדָאזיּפע ענלצנייא ףיוא

 ווָאנבוד .ש .(ןיקסדַאשרעב יֿפָארּפ ןוֿפ םַאנסױא ןטימ) *עגַארֿפ-ןדִיי, רעד ןוֿפ עטכישעג

 ןשידִיי ןטסקינײװעניא םענוֿפ עמעט רעטיירב ַא וצ ןטָארטעגוצ ןָא ביײהנָא ןוֿפ ןיוש זיא

 עטכישעג יד טריורטסנָאק רעטשרע רעד טָאה ןוא ,גנוגעוװַאב רעשידיסח רעד וצ ,ןבעל

 ןרעטיירב ַא רַאֿפ טמיטשַאב רעבָא ,םירוקמ עטשרע יד טול טשרָאֿפעג ,םזידיסח ןוֿפ

 רע טָאה רעטעּפש רעגנילדנעצרָאי ריֿפ טימ טשרע ןוא ,(1892 -- 1888 "דָאכסָאװ,) זַײרק

 שידִיי ,שיצרבעה ןיא) עיֿפַארגָאנָאמ רעכעלריֿפסױא רעכעלטנירג ַא ןיא טעברַאצגרעביא יז

 וצ ללכב יװ ,עמעט רעקיזָאד רעד וצ .םירוקמ עקיטיינ יד טימ טגרָאזַאב ,(שטַײד ןוא -

 :גדַײל יד יװ ,רעשרָאֿפ ַא ןוֿפ רצי רעד ױזַא טינ ןבירטעג םיא טָאה ,עטכישעג רעשידִי !

 ןזעיגילער ןטלַא םעד ןטַײברַאֿפ לָאז סָאװ ,עיגָאלַאעדיא רעַײנ ַא ןוֿפ שינעכוז עכעלטֿפַאש

 רעקירָאיטנזױט רעשידִיי רעד ןוֿפ קיטסימ יד ןרעלקֿפױא ןוא םזיטַאמגָאד ןשיֿפָאסָאליֿפ ןוא -

 רעטנוא, .םזירָאטסיה םעניא ןענוֿפעג רע טָאה רעֿפטנע ןקיזָאד םעד .טײק;עֿפסנבעל

 .רַאֿפ ךיא בָאה -- ןרַאומעמ ענַײז ןיא ,רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ רע טבַײרש - םזירָאטסיה -

 טקרַאטשרַאֿפ רימ ןיא ךיז טָאה סָאװ ,עיֿפַארגָאירָאטסיה ןוֿפ סָאטַאּפ םעד טינ ןענַאטש

 ווָאנבוד .ש ."גנוױשנָא-טלעװ עצנַאג ַא רָאנ ,ןטעברַא ענַײמ ןוֿפ גנורעטיירבסיוא רעד טימ |

 ךישממ, טמיורט ןוא םוטנדִיי ןשיסור םעד ןשיװצ ?עטכישעג ןוֿפ רענָאיסימ , רעד טרצעוו

 .דנעצ ."עטכישעג רעשידיי-חרזמ ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןצערג ןוֿפ וטֿפױא ןסיורג םעד ןַײז וצ

 א



 .עטַאמ-יור םעד טשרעוצ טלמַאז ןוא טיבעג םעד ףיוא קיטַײלֿפ רע טעברַא ןרָאי רעגניל

 .וקָאד עשידַיי-טלַא ןוא םיסקנּפ ענצנוֿפעג ןוֿפ ךמס ןֿפױא .טלעֿפעג ךָאנ טָאה סָאװ ,לַאיר

 םוטנדַיי ןשיװטיל-שיליוּפ םענוֿפ גָאלָאריטרַאמ ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא רע טיג ןטנעמ

 ,ןֿפמַאק ןוא ןעגנוגעװַאב עזעיגילער--עטכישעג רצטסקינייװעניא ןַײז ןגעוו רקיצ רעד ןוא

 טעמּכ יד טרירװַאטסער ןוא -- רעגייטש רעקיטסַײג ןוא רעלַאיצָאס ןוא ןבעל-הליהק

 ןליוּפ ןיא עימָאנָאטױא רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג יד ,םידצוו יד ןוֿפ הֿפוקּת ענעסעגרַאֿפ

 טבַײרט "רענָאיסימ, ַא ןוֿפ טנעמַארעּפמעט רעד רעבָא .ןענַאגרָא עריא ןוא עטיל ןוא

 ,ללכב עטכישעג רעשידִיי רעד טימ םוטנדַײי עשיסור סָאד ןענָאקַאב וצ -- רעטַײװ םיא

 טֿפיטרַאֿפ הגרדהב ןוא (1897 - 1896 ,ןַארב ןוא קעב) עיצַאליּפמָאק ַא ןוֿפ ןָא טבייה רע

 עטכישצג רצשידִיי רענײמעגלַא רצד ןוֿפ ןטניריבַאל יד ןיא ןיילַא ךיז רע

 ןרָאי רעגנילדנעצ ךָאנ ,סיוא טסקַאװ ױזַא .םענרַאֿפ-טלעװ ןוא .טַײצ ןלַאסָאלָאק ריא ןיא

 םעד טמענרַאֿפ סָאוװ ,(1925--1924 קרעװ קידנעבףןעצ ןַײז ,טעברַא ןוא ימ רערצווש

 ,(1875-1853) ןצצרג ןוֿפ קרעװ ןלַאטנעמַאדנוֿפ םעד ןבעל טרָא ןטנידרַאֿפ

 טול שידעּפָאלקיצנע רָאנ טינ זיא "קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג-טלעוו, סווָאנבוד .ש

 .דָאטײמ ןוא זעטניס ,טסַײג ןיא ַײנ ךיוא רָאנ ,םענרַאֿפ ןוא ןַאלּפ ריא

 רעשִיעּפָארײא.ֿברעמ רעד ןיא טלעטשעגנַײא ךיז טָאה סָאוו ,עיצידַארט יד טכערב יז

 . רעשירָאטסיה ַא ןוֿפ טינ עטכישעג יד ךיז רַאֿפ ןעעז רימ .גנובַײרש:טכישעג רעשידִיי

 .קלָאֿפ ןזעיגילצר ַא ןוֿפ טינ ,קיטסַאלָאכס רעשיגָאלָאפט רעד ןוֿפ טרימַאזלַאבעגנַײא ,שימומ

 קלָאֿפ-טלעװ ַא ןוֿפ ,עיצַאנ רעקידעבצל ַא ןוֿפ טרעַײנ ,עיסימ רעשיזיֿפַאטעמ ַא טימ םַאטש

 ןוא םויק ןַײז רַאֿפ טֿפמעקעג קידתונשקצ טָאה סָאװ ,עטכישעג-טלצוו רענעגייא ןַא טימ

 ןוֿפ תולג ןיא טצישעג ךיז טָאה ןוא ןטַײצ עלַא ןוֿפ סמערוטש יד ןיא גנוטלַאהֿפיױא

 ןוֿפ סקצדָאק םעד ךרוד ,עיגילער ןוֿפ ןילּפיצסיד רענרעזַײא רעד ךרוד גנַאגרעטנוא

 רעד ךרוד ךיוא ןוא םזידיסח ןוא הלבק ןוֿפ קיטסימ רעד ךרוד ,ךורע-ןחלוש ןוא דומלּת

 ןלַאנָאיצַאנ םעד ךרוד - טַײצ רעזדנוא ןיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-עימָאנָאטױא ןוֿפ ןילּפיצסיד

 קצװַא יז טלעטש ,עטכישעג עשידִיי יד םוקלוֿפ טריזירַאלוקעס ווָאנבוד ,ש ,ןַײזטסוװַאב

 ןקיטרַאנגיײא ןַא ןוֿפ עיצולָאװע יד טזַײװַאב ןוא טנעמַאדנוֿפ ןשיגָאלָאיצָאס-ָאיב ַא ףיוא

 -ונעגנָא יד ךיוא טרעדנע רע .טֿפַארקסנבעל רעשירָאטסיה רעקידלַאװג ַא טימ ןעמָאנצֿפ

 ןוֿפ גנולײטנַײא ןוא עיצַאזיזָאירעּפ ןַײז טיג ןוא קיטַאמעטסיס ןוא עיגָאלָאדָאטעמ ענעמ

 טול טינ ןוא ,סרעטנעצ עשינָאמעגעה 'רעג ױזַא יד ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד טיול תוֿפוקּת יד

 עטסַײנ יד ןוא ,גנוֿפַאש-רוטַארעטיל רעשיטסַיַאדוי ןוא רעשינבר-:שידומלּת ןוֿפ םינמיס

 :ײצנַארֿפ רעד ןוֿפ רָאנ ,הֿפוקּת-ןָאסלעדנעמ רעד ןוֿפ טינ רע טריטַאד עטכישעג עשידִיי

 ,עיצולָאװער רעשיז

 רעדַײל זדנוא טזַײװַאב ,םוצמצ ןוֿפ ןוא ץרָאּפָארּפ ןוֿפ רעטסַײמ רעד ,ווָאנבֹוד ,ש

 ענַײז וצ ןעמוקעג זיא רע ןכלעװ טימ ,געוו ןרעווש ןוא ןגנַאל םעד טינ

 רָאנ טיג ןוא טַארַאּפַא ןכעלטֿפַאשנסיװ םעד סיוא רע טלַאהַאב ןוויּכ ַא טימ יו .תונקסמ

 --עיֿפַארגָאילביב עכַײר ַא ,תמא ,רַאֿפרעד ,ןלַאירעטַאמ ןוֿפ זילַאנַא ןוא ןסרוקסקצ עּפַאנק ץנַאג

 טמענרַאֿפ םירוקמ יד ןוֿפ זילַאנַא רעלוֿפטרעװ רעד ןעמצוו יב ,ןצערג ַײב יו טרעקרַאֿפ

 -עטקַארַאכ סרעױהנעּפָאש טריטיצ לָאמַא טָאה ןַאמֿפױק דוד ,דנַאב ןוֿפ קלח-טרעֿפ ַא טֿפָא

 אָז



 יד סעצײלּפ ערצייז ףױא ןּפעלש, סָאװ ,רעלבירג עטנרעלעג ןימ םענעי ןוֿפ קיטסיר

 .גסיװ ערצייז ךָאנ טעּפַארדעג ךיז ןבָאה ייז ןכלעו ףיוא ,רעטייל םעד ןוֿפ ןעלּפַאטש

 זיא ,רעשרָאֿפ ןדעי טנַאקַאב טוג זיא סָאװ ,ןויסנ ןקיזָאד םעד ."ןריֿפסױא עכעלטֿפַאש

 ,טבַײרש רע יװ ,םיא רַאֿפ זיא םוירָאטסיה רעד .ןענַאטשעגַײב ןטשּפ רעד ווָאנבוד .ש
 .קַאדיד רעד ןוא ,ןזַײרק ערעטיירב יד ןעניד וצ טמוק רע ,טרָאּפס רעקיטסַײג ןייק טינ

 ליֿפ םיא רַאֿפ זיא טעברַאשרָאֿפ רענעגָארטעגסיױא םייהעג רעד ןוֿפ לּכשה-רסומ רעשיט

 ליטס ןַײז וצ ךיוא רע טיג רעבירעד ןוא .עיצידורע עטרירטסנָאמעד יד יװ ,רעקיטכיוו

 .טײקיטֿפַאז עלעוטקַא ַאזַא

 -טֿפַאשנסיװ ןַײז ןיא ןסָאלשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעטנרצלעג רצד טינ זיא ןוָאנבוד .ש

 רעד ןוֿפ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעװעג ךיוא זיא רע ,טַאטשרַאװ ןכעל

 רעד טָאה רע .טסידנַאנַאּפָארּפ רעַײרטעג ריא ןוא טֿפַאשנסיו רעשירָאטסיה רעשידִיי

 ןבעגוצסיורַא ןגױװַאב ןוא לַאירעטַאמ ןוֿפ גנולמַאז יד טריזינַאגרָא דנַאלסור ןיא רעטשרצ

 רעשיֿפַארגָאנטצ-שירָאטסיה רעגרוברצטעּפ רעד ןוֿפ רעדנירג רעד זיא רע ,ןטסעגער עשידִַיי יד

 ריֿפנַײרַא םעד רצטַײװ עז) *ַאנירַאטס ַאיַאקסיערווצי ,, ןוֿפ רעריֿפנָא רעד ןוא טֿפַאשלעזעג

 -רעד ןוא רעדניק טימ עטכישעג טלענקעג טָאה רע ,(ויכרַא סווָאנבוד ןגעוו לקיטרַא םוצ

 ןסרוק ןוא קרעװ ,ןעלקיטרַא ,רעכיבנרעל ענַײז ףיוא ןוא ,סעיצקעל טנעיילעג ,ענצסקַאװ

 ןטָאלשעגנַײא ןבילברַאֿפ טינ זיא װָאנּבוד .ש רעבָא .רוד ַא טעװעדָאהעגסיױוא ךיז טָאה

 םזימָאנָאטױא ןוֿפ רעקיטערָאעט רעד ךיוא זיא רע ,ןיילַא עטכישעג ןוֿפ תומא 'ד יד ןיא

 .גדַײל רעד ,("םוטנדִיי םעַײנ ןוא ןטלַא ןגעוו ווירב, ענַײז) ?םזילַאנָאיצַאנ ןקיטסַײג, ןוא

 ,לוש רעשיטילָאּפ:שידַיי ַא ןוֿפ רעֿפַאש רעד ןוא "תולגה תלילש , ןגעק רעֿפמעק רעכעלטֿפַאש

 טסיצילבוּפ ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ךיוא זיא רע ;העּפשה עסױרג ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 רעשיסור רעד טימ ףמַאק ַא ןריֿפ וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ןבעל קיטש ַא .רעוט-ללּכ ןוא

 טָאה סָאװ ןוא ,ןטֿפירש ענַײז ןריקסיֿפנָאק ןטלעז טינ ןוא ןקיטש םיא טגעלֿפ סאוו ,רוזנעצ

 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ףניֿפ טנצ ר ברַא ֿפ טעברַא רעכעלטֿפַאשנסיוװ ןַײז ןוֿפ ביײהנָא םַײב ךָאנ

 .(1892 ןיא) עוויטַאיציניא ןַײז טיול שיסור ןיא טצעזעגרעביא ,דנַאב ןטשרע סצערג ןוֿפ

 לז טיול לעוטקַא ןוא טסנרע ןיא סָאװ ,םזירָאטסיה סווָאנבוד זיא ןעמצלַא םעד תמחמ

 טנעָאנ ױזַא ,טנַײה ןרַאֿפ ןגרָאז יד טימ רבע םעד טדניברַאֿפ סָאװ ןוא תוהמ

 עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ יד טימ ןדנוברַאֿפ גנע ךיז טליֿפ סָאװ ,רעשרָאֿפ רוד רצזדנוא

 םעד ןצנַאג ןיא ןָא טינ ןעמענ סָאװ ,יד וליֿפַא .ןּבעל ןשידִיי םענרעדָאמ ןוֿפ ןעמעלבָארּכ

 רַאֿפ דוּבּכה.-תארי ןבָאה ,םזירָאטסיה ןַײז ןוֿפ עיגָאלָאדָאטעמ יד ןוא ןריֿפסױא יד ,טסַײג

 .רעּפ רעכעלטֿפַאשנסיװ ןַײז ןוֿפ העּפשה יד ךיז ףיוא ןליֿפ ןוא טעּבױַא רעקידלַאװג ןַײז

 ךָאנ ןדַײמ סָאװ ,ןֿפַארגָאירָאטסיה עשידִיי עשיעּפָארײא-ֿברעמ יד ךיוא .טייקכעלנעז

 ,ןדָאטעמ עטלַא יד ןרידיוער ןוא ןעמעלבָארּפ עטיירב ךיז רֵלֿפ ןלעטש וצ סיוא ץלַא

 טכער טימ ,ןצערג ןוא ןרעגייג ,ןצנוצ וצ קירוצ ןווָאנבוד רעביא ןענַאּפשרעבירַא טינ ןענעק

 אלא ינחצנ אל םלועמ, :ד"באר םוצ ם"במר ןוֿפ רעטרעװ יד טימ ןגָאז ווָאנבוד ןעק

 ייצעּפס רעגנע רעד ןדַײס ,טגיזַאב טינ רצנייק ךימ טָאה לָאמ ןייק--"תחא הכאלמ לעב

 -ןבירשצג ווָאנבוד לָאמַצ טָאה - רעקירָאטסיה רענרעדָאמ רעד , ,טיבעג ןייא ףיוא טסילַא

 רעד ,"רעטַײװ ןעז רעבירעד ןעק ןוא רעייגרַאֿפ ענַײז ןוֿפ ןעלסקַא יד ףיוא טייטש

 או :



 ןוֿפ ןעלסקַא עקרַאטש יד ףיוא טסעֿפ ןָא ךיז טרַאּפש רעקירָאטסיה עשידִיי רוד רערעגנִיי

 . גנונעקרענָא רעֿפיט ןוֿפ קורדסיוא ןַא זיא דנַאב-לֿבוי רעקיזָאד רעד ןוא ,ווָאנבוד ןועמש

 ,רערערַאֿפ ןוא םידימלּת ,דנַײרֿפ ענַײז דצמ
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 ָאװִיי ןוֿפ עיצקעס עשירָאטסיה יד זיא ןטֿפירש דנַאב ןקיזָאד םענוֿפ זָאלסױרַא ןטימ

 ןרעַאב וצ ֿבוח ןשילַארָאמ ןוא שטנּוװ ןטלַא ןַא ךיוא ןוא גָאזוצ ןטלַא ןַא םייקמ

 ױזַא זיא סָאװ ,רערעל ןוא דנַײרֿפ ןרעטלע ,רעציזרָאֿפ-ןרע ןֿבושח ריא ןוֿפ לֿבוי םעד

 .ָאטסיה ןַײז טימ ןוא ללכב טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידִיי םעד טימ ןדנוברַאֿפ םיטניא

 קנַאדעג רעד זיא טעברַא רעזודנוא ןוֿפ םיאנּת ערעווש יד רעביא ,טרֿפב טעברַא רעשיר

 דנַאטש וצ טינ וּתעשב לֿבוי ןקירָאי:70 סווָאנבוד .ש וצ דנַאב-לֿבוי םעד ןבעגוצסױרַא

 עיצקעס יד יװ םעד ךָאנ ,רָאי סקעז רעביא ןוֿפ החדנ ַא ךָאנ ,טציא טשרע .ןעמוקעג

 -רעבַירַא ןוא ןילרעב ןוֿפ ןַײז רקוצ דנַאלשטַײד ןיא ןשינעעשעג יד רעביא טזומעג טָאה

 -סנריובעג ןטס75 סווָאנבוד .ש ךָאנ דנַאב רעד טנַײשרעד ,זירַאּפ ןייק טרָאציז ריא ןגָארט

 רַאֿפ לעיצעּפס ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז ,טקורדעג ָאד ןרעװ סָאװ ,ןעלקיטרַא עלַא .גָאט

 1לֿבויה-לעב םעד דוֿבּכל דנַאב םעד

 1937 רַאורבעֿפ ,זירַאּפ
 םעד ןוֿפ עיצקעס עשירָאטסיה

 טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידִיי

 רַאטערקעס --רצװָאקירעש ט .א

 ןיא ןרָאװענ ןבירשעג דנַאב םעד ןיא ןעלקיטרַא עלַא ןענַײז ןעמַאנסיוא עקינייא ץוח

 סעזימ .ל ריד ,שילגנע ןוֿפ - לקיטרַא סרעטסַאנ .מ ר"ד :רָאנ ןענַײז טצעזענרעביא ;שירדִיי

 ןוא דוירב 'סעה וצ ריֿפנַײרַא סיקסוועיַאלָאקינ .ב ,שטַײד ןוֿפ -- ווירב סרעדנעלדירֿפ וצ ריֿפנַײרַא

 -- סנַאבַאלַאב .מ י'ֿפָאדּפ ןוא שיסור ןוֿפ -- !טרַא סרענזָאּפ .ס ,שיסור ןוֿפ-ןצערג ןוֿפ ווירב םוצ

 .שיליוּפ ןוֿפ

 םיוא ןֿפורענּפָא םעדאװ יױזַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבחמ עלַא ןצרַאה ןֿפיט ןוֿפ ןעקנַאד רימ

 ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עלַא יד ךיוא יוװ ,עבַאנסיױא רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ גנודנעוו רעזדנוא

 ןוא ןיקיורֿפע .י -- ןווָא:בוד .ש ןוֿפ דנַײרֿפ עכעלנעזרעּפ יד סרעדנוזַאב ,טציטשענ לעיצנַאניֿפ יז

 .ןעזָאר םסוי ר"ד ןוא ןהַאק דדַאנרעב רי"ד -- *טניָאשזד, ןוֿפ ןרָאטקעדיד יד ןוא ,ןיניירק .מ

 החרט יד ךיז םיוא ןעמונעג טָאה סָאװ ,שטיוװָאנמלק .ז 8 םעד טמוק קנאד רערעדנוזַאב א

 .זָאלסיודצ ןֿפױא ןסַאּפֿפױא ןוא רוטקערָאק יד ןענעיײל ,ןעלקיטרַא יד ןצעזוצרעביא

 ןעלטימ יד ךיוא ןרָאװענ טצונַאב זַײװליײט ןענַײז דנַאב םעד ןקורד ןוא ןטיירגוצ ףיוא

 .ָאווְיי םִייב *דנָאֿפ-לֿבוי:גרעבזָאילס, םעד ןוֿפ

 ָאװַיי ןוֿפ עיצקעס עשירָאטסיה

 רעד ןוֿפ ןבײהנָא יד,)) סענעמ .ַא ןוֿפ ןעלקיטרא יד ןבָאה םימעט עשינכעט רעביא
 סָאװ ,("ריביס-חרזמ ןיא ןרָיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ,) יק עָא ד ַא ר ב .י ןוא ("ַאדָאּפסַאיד רעשידִול
 יד ןיא שקורדענ ןרעװ ןלעװ ןוא ןַײרַא טנעקעג טינ ,דנַאב םעד רַאֿפ טמיטשַאב ןעוװעג ןענַײז
 : ,"רעטעלביָאװיי ,

 ,ָאװָיי םעד ןרָאװעג טקישעגוצ רעִירֿפ ןרָאי טימ ךָאנ זיא סָאװ ,ן גרצ בניצ .י ןוֿפ לקיטרַא םעד ץוח 1



 סעידוטש





 ווָאנבוד ןועמש ןוֿפ סוחיה-תלשלש רעד ֹוצ
 ֹוָאנבוד ןועמש זיב ןילבולמ השמ ר"ב לדוי-הדוהי ןוֿפ

 (ןילרעב) יקצעדָארָאה .א .ש ןוֿפ
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 טֿפַאשדנַײֿפ יד ןערב ןלוֿפ ןיא ןעװעג ןליוּפ ןיא ךָאנ זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא

 המלש יװ םימסרוֿפמ םינבר עכלעזַא .הל בק רעד ןוא תונב ר רעד ןשיוװצ המחלמ יד ןוא
 קרַאטש ןֿפמעק ַא"א ָא"שרהמ -- שלדיא לאומש ,ָא"מר -- שלרסיא השמ ,ל"שר -- אירול

 .קערש יד .טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןרָאװעג רעבָא זיא שרעדנַא ץנַאג !.הלבק ןענרצל ןגעק
 ןבָאה יז סָאװ ,ןעגנולסײרטֿפױא עסיורג יד ןוא ח"ּת תוריזג יד ,ןלױּפ ןיא תוֿפידר עכעל
 ןוא עטֿפדורעג יד ןוֿפ רעצרעה יד טדנעװעג ןבָאה ,קלָאֿפ ןוֿפ ןבעל ןיא טכַארבעגנַײרַא

 גנונעֿפָאה ןוא טסיירט ןבעג טנעקעג ייז טָאה עכלעוו ,הלבק רעד וצ ןדִיי עטקינַײּפעג

 ןבָאה ןלױּפ ןיא ןדִיי סָאװ ,טַײצ עכעלקערש יד טָא .טימצג ןלַאֿפעג רעייז ןקרַאטש ןוא

 םעד -- אירול קחצי ןוֿפ הלבק יד זַא ,וצרעד טקריוועגטימ קרַאטש טָאה ,טבעלעגרעביא

 ֿברקמ ידּכ ,םיֿבוט םישעמ ןוא הֿבושּת וצ קלָאֿפ סָאד טקעװעג טָאה סָאװ ,"שודקה י"רַא,
 טימ .ןדִיי עשילוּפ יד ןשיװצ ןטײרּפשרַאֿפ ןעמענ קרַאטש ךיז לָאז -- "ץק, םעד ןַײז וצ

 רֿפס ןוֿפ רבחמ רעד ,שלרימעט ֿבקעי לבוקמ רעטמירַאב רעד טלייצרעד החמש סיורג

 :הלבק ןענרעל וצ ןבערטש םעד ןגעװ ,(ט"כּת ,םדרטשמא) "ֿבקעיד אתופינצד ארֿפס,
 ,צלַא טעמּכ) "המייקלו 'ה דוסב דומעל םיואתמ ,לודנּכ ןוטקּכ ,ןהּכּכ םעּכ ,םלוכּכ םבור,

 ןוא דוס ןכעלטעג ןיא ןייטש וצ ןטסולג ,ןיילק ןוא סיורג ,עטנרעלעג יד ןוא קלָאֿפ סָאד

 יד ,עטנרעלעג-דומלּת יד ַײס ,ללכב קלָאֿפ סָאד ַײס ,'ןהֹּכּכ םעּכ, ?,ןַײז םייקמ םיא
 ןבָאה ייז :הלבק רעד ןגעק ףמַאק םעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא ןיוש ךיז טלָאמעד ןבָאה ,םינבר

 רעירֿפ ןוֿפ םיאנוש יד ןוא ,תונבר רעד ןוֿפ ןירענגעג ַא יװ הלבק יד טכַארטַאב טינ רעמ
 טלָאמעד .םולש ןתמא ןַא ןסָאלשעג ןבָאה ןוא טנַאה ַײב טנַאה ןייג וצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 יװ ,םילבוקמ עסיורג ךַײלגוצ ןעוועג ןצענַײז סָאװ ,םינבר עסיורג ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז -

 רבחמ רעד ,ץיורוה ליטֿפעש ןוז ןַײז ןוא "שודקה ה"לש , רעד -- ץיורוה היעשי :לשמל
 ,"תוקומע הלנמ, ןוֿפ רבחמ רעד ,עקָארק ןיא הבישי-שָאר רעד ,אריּפש ןתנ ,"םידומע יו, ןוֿפ

 רבחמ רעד ,אריּפש היכרב דימלּת ןַײז ןוא ֿבר רעװָאנַאטַאס רעד ,המלש ןוז ןַײז ןוא
 ב.ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"ךריב ערז, ןוֿפ

 ןריובעג זיא ,ךַײלגוצ הלבק ןוא תונבר ןוֿפ הֿביֿבס רעד ןיא ,הֿביֿבס רעד ןיא טָא

 ןילבולמ השמ ר"ב לדוי-.הדוהי ןסקַאװעגֿפױא ןוא ןרָאװעג
 .ַאבמוא זיא ןריובעג ןַײז ןוֿפ רָאי סָאד .ןילבול ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לדוי-הדוהי

 טֿפָא ךיז טגעלֿפ רע ןוא ,ןבעל ץנַאג ןַײז ביל ןבילבעג םיא זיא ןילּבול טָאטש יד .טנַאק
 רעקידסחוימ רעסיורג ַא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע ."ןילבולמ , ןעמָאנ םעד טימ ןענעמתח
 רעטָאֿפ ןַײז ,רעדנעל ערעדנַא ןוא ןליוּפ ןיא תובישי-ישָאר ,םינבר עליוה ןוֿפ ,החּפשמ

 ןוֿפ ןוז רעד ןעװעג זיא רע ;ןילבולמ השמ 'ר ןואגה :ןעמָאנ םעד טימ טנַאקַאּב זיא
 ,ןילבול ןוֿפ ד"בא ,יקסוי-ףסוי ןואג ןוֿפ ןוז רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,אבס שריה יּבצ ןואג
 +איליט ,גָארּפמ ל"רהמ ןוֿפ רעטכָאט יד ױרֿפ ַא רַאֿפ טַאהעג טָאה אבס שריה יֿבצ

 ,הגיגח וצ א"שרהמ ;'ד קרּפ 'ג קלח ,"הלועה תרות, ;*/ 'יס ,א"מר ת"וש ;ח"צ 'יס ,ל"שר ת"וש 1

 ."אישק אל ףא , רעטרעװ יד וצ ןישרוד ןיא קרפ

 .א"כת ,םדרטשמא ; רענכוב םײח 'ר ןוֿפ "שדח רוא , רֿפס םוצ המכסה ןַײז ןיא 2

 .א"כק---כ"ק ,ב"ח ,"יפוי תלילּכ, ,רצ ציב מע ד :צז 5

 ,"םישודק תעד,טראטשסבעז* א ,י;ג"מ 'יס ,'י תֹוא ,שדחה ג"הש ; המדקה רעד ןיא ,'םיונכה יכרע. 4
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 (1) ןטֿפילצ צשילאטס'ה



 זוַאנבוד ןֹועמש ןוֿפ סֹוחיה.תלשלש רעד ֹוצ 4

 עצנַאג ןַײז ןענעק טנָאקעג טוג טָאה רע ןוא ,רָאי 80 ךרע ןַא ןוֿפ טַײצ ךשמ ַא לכה-ךס

 רַיֿפ יד הוּכמ תודע ןַײז ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז געמ ןעמ זַא ,רימ טכוד רעבירעד ,החּפשמ

 י .ש ןגעק ?רעציבמעד ןתנ טייח ןוֿפ קיטירק יד ּפָא טלַאֿפ אליממ .ןעלדוי-הדוהי ןוֿפ ןיז

 רעציבמעד ;(רוקמ ןַײז ןזַײװּוצנָא טינ) ןיז ריֿפ יד טָא סיוא טנכער רצכלעוו ?,ןעניֿפ

 .באז השמ ןוא יקסוי:ףסוי :ןיז ייווצ רָאנ טַאהעג טָאה לדוי-הדוהי זַא ,ןזַײװַאב ליוו

 ןקיטכיר ַא ןָא ןוא ךַאװש רעייז ןענַײז תויאר ענַײז סָאװ ,ןוֿפרעד טקוקעגקצװַא .ףלָאװ

 ןייק ןזיװעגנָא טינ טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,ןעניֿפ * .ש ןגעק הנעט ןַײז ךיוא זיא ,דוסי

 יד ןלעטשסױרַא ןעמ ןעק אֿפוג םיא ןגעק .ןינעה םצע םוצ עגונב קיטכיװ טינ ,רוקמ

 זיא סָאװ ,"םייונּכה יכרע, רֿפס םוצ המדקה יד ןעזעג טינ רע טָאה סָאװ רַאֿפ :הנעט

 .טלעטשעגֿפױא טָאה רע סָאװ ,תורעשה עלַא יד רעדייא רעקיביגסָאמ ןוא רעקיטכיוו ליֿפ

 ייווצ רָאנ טנכער רעכלעוו !?,טַאטשנעזַײא ךיוא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא תועט ןקיבלעז םעד ןיא

 יד ,תמא .ףלָאװ-ֿבאז השמ ןוא יקסוי-ףסוי :עלװָאק ןוֿפ בר םעד ,לדוי-הדוהי ןוֿפ ןיז

 .ייוצ עקיזָאד יד טָא ןעװעג עקַאט ןענַײז ריֿפ יד ןוֿפ עטסקיטכיוו

 רעטסּוװַאב ַא ןעװעג זיא ,לדוי:הדוהי ןוֿפ ןוז רעטייוצ רעד ,ףלָאװ-ֿבאז השמ

 (ןוילעה לילג) זַײרק ןצנַאג ַא ןיא הֿבישי-שָאר ןוא ֿבר ןעװעג זיא רע ,לבוקמ ןוא ןואג

 ,טלמָאבול ןוֿפ הבישי-שָאר ןוא ֿבר םעד ,תוילגרמ רזעילא ןוֿפ םעדייא ןַא ןוא קסנימ ַײב

 -ערּפ ןיא הֿבישי-שָאר ןוא ֿבר םעד ,תוילגרמ לדנעמ םחנמ ןוֿפ ןוז רעד ןעוועג זיא סָאװ

 טלעטשעגֿפױא טָאה ןוא תודמול רצסיורג ןַײז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא ֿבאז-השמ .עלשימ

 רעקימַאמעטַאמ ןוא ןואג רעטמירַאב רעד ןעװעג זיא ייז ןוֿפ רענייא ,םידימלּת ףניֿפ

 .(ּפ"ּת ,מ"דֿפפ) "לארשיב הצושי} רֿפס ןוֿפ רבחמ ןוא יָאנישזָאר ןיא בר ,ףסוי 'ר ןב ןתנוהי

 המּכסה ןַײז ןבעגעג עטיל ןוֿפ םינואג ךָאנ טימ ֿבאז-השמ טָאה (1701) א"סּת רָאי ןיא

 טָאה ה"עּת רָאי ןיא ;ץלעס ןיא ד"בא ֿבקצי 'ר ןּב ףסוי ןוֿפ "ףסוי שאר, רֿפס םעד ףיוא

 םעד ןיא ַײס .אריּפש אנהּכ בקצי ןוֿפ *ֿבקעי להא, רֿפס םעד ףיוא המּכסה ַא ןבעגעג רע

 ישודיח, טקורדענּפָא ןענַײז *ֿבקעי להא, רֿפס ןיא ַײס ,"לארשיב הצושי, רֿפס ןטנָאמרעד

 גו ןֿבאז.השמ ןוֿפ "הרוּת

 עטנַאקַאב ןוא םימכח-ידימלּת עסיורג עלַא ,ןיז ףניֿפ ןבילבעגרעביא ןענַײז םיא ךָאנ

 צרצייז ןוֿפ תוביּת-ישָאר יד טול ,םייישיניַא : ןֿפורעג ןעמַאזוצ עלַא ייז טָאה ןעמ .םינבר

 םעד ףיוא המּכסה ַא ןבעגעג טָאה רע ;ןסַײר ןיא ועליהָאמ ןיא ֿבר ,רזצילא :ןעמענ

 ֿבר ,עטנ-ןתנ ;רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ המּכסה רעד ךָאנ ה"עּת רָאי ןיא ?ֿבקעי להא , רֿפס

 ,שטיװָאקמיט ןיא בר ,לדוי:הדוהי ;װָאקַאר ןיא ֿבר ,לאומ ש ;שטיװָאקשָאדַאר ןיא

 רָאי ןיא המּכסה ַא ןבעגעג טָאה רע .קסנימ זַײרק ןיא קסולה ןיא ֿבר ,לדנעמ-םחנמ

 12 (ה"צּת ,ךַאבניֿפוא) שריה יֿבצ לקינייא ןַײז ןוֿפ ?יֿבצ ירמ,, רֿפס םעד ףיוא ו"צּת
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 זיא רע .רוכב רעד ,יקסוי-ףסוי ןעוועג זיא ןיז סלדוי-הדוהי ןשיװצ רעטסערג רעד
 טָאה ןעמ .לבוקמ ןוא טסילַארָאמ ַא יװ ַײס ,הלגנ ןיא ןואג ַא יװ ַײס טנַאקַאב ןעוועג
 רעד ןוא רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ שרוי רעתמא רעד ,רודה ילֹודג יד ןשיװצ טנכערעג םיא
 םינבר עסיורג ןוֿפ תורוד ךס ַא ,סעדייז-רעטלע ןוא סעדייז ענַײז ןוֿפ ךשמה רעקיטכיר
 ,םיא רַאֿפ םילבוקמ ןוא

 ,ֿב"ע ,ט"ס ,א'ח ,"יֿפוי תלילכ , 8

 ,97 ,"הנמאנ הירק,

 .13 ,"הימּכחו קסנימ ינבר, טדַאטשנעזַײא ןויצ ןב { 78 ,'םישודק תצד, 0

 ,ןפ ,18 ,"םישודק תצד, ;א"ע ,ט'ס ,ֿב"ע ,ח"מ ,א"ח ,"יֿפוי תלילכ, ,רעציבמעד 1

 14 ,'הימכחו קסנימ ינבר, ,טדַאטשגעז לא 379 ,"םישודק תעד, 2



 : האנד ןועמש ןוֿ סוחיה-תלסלש רעד וצ

 טָאה רעטָאֿפ ןַײז ַײב ,ןילבול ןיא (1659) ך"ּת רָאי ןוֿפ ֿביײהנָא ןיא ןריובעג זיא רצ
 טנכייצעגסיוא ךיז רצ טָאה ןרָאי עגנוי ענַײז ןיא ןיוש ןוא ,רּתסנ ןוא הלגנ טנרעלצג רע
 ןענרעל טימ טנגונַאב טינ ךיז רע טָאה ,תוֿבא ענַײז יװ .תואיקב ןוא תוֿפירח ןַײז טימ
 ,תוֿבוט תודימ ענַײז טימ ןוא טײקמורֿפ ןַײז טימ טנכייצצגסיוא ךיוא ךיז טָאה רע ,ןַילַא
 .קלָאֿפ ןשידִיי םוצ טֿפַאשביל רעסיורג ןוא ןבעל ןקילייה ַא טימ

 ןצנַאטשעגֿפױא םיוק .סָאװ טָא טלייצרעד טרעװ ריֿפסנבעל ןכעלגצט ןַײז ןגעוו
 רעד וצ .הליֿפּת רעדָא הרוּת וצ ןעמונעג דלַאב ךיז רע טָאה ,ףָאלש ןוֿפ ירֿפ רעד ןיא
 רע טגעלֿפ לוש ןיא ןוא ,ןענװַאד ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעג רע זיא טַײצ רעקיטכיר

 ,הליֿפּת ןוא הרוּת ןיא ןעװעג קסוע רָאנ טָאה ןוא ןדער טינ ןילוח תוחיש ןייק לָאמ ןייק

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ַײברעד טָאה רע ןוא הנווּכ רעֿפיט טימ לוֿפ ןעוועג זיא ןענװַאד ןַײז
 ןוא הרוּת רעד ןוֿפ תוא רעדעי ףיוא זַא ,הלבק רעד ןוֿפ רמאמ םעד ןיא טביילגעג
 תורצ עסיורג יד ,תולג ןוֿפ ןַײּפ יד ,שדקמה-תיב-ןברוח רעד .ךאלמ ַא הנוממ זיא הליֿפּת

 רע .םיא רַאֿפ קידעבעל ןענַאטשעג קידנעטש ןענַײז טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא ןדִיי ןוֿפ

 לארשי-ללּכ ןוֿפ תורצ עסיורג יד .ייז טליֿפעגכרוד ףיט ,גָאט ןדעי טבעלעגרעביא ייז טָאה

 :ןגָאז טגעלֿפ רע .טייקנכָארבעצ ןוא ןענייו םוצ טכַארבעג טַײצ רעדעי וצ םיא ןבָאה
 'ד ,םשה תשודק לע םישדק ןאצ תגירהו שדקמה-תיב-ןברוח הכוש תויהל יל הלילח,
 רוּכזא תעב תותשו לֹוכא ֿברעי ךיא :ןנוקמה רמאש המ יבל לע הלעי דימּתו ,יד רמאי

 ואוֿבי יּכ דע רוּפב דוע זולעא ךיא ,גהב דוע החמשא ךיאו ,ךיריֿפּכ תא םיֿבלּכ וֿבחסִי יִּכ
 גנוטייט יד ןוא שדקמה-תיב-ןברוח םעד ןסעגרַאֿפ לָאז ךיא הלילח) "ךירוֿפל ןושש ימי

 קידנעטש ןוא .גונעג ןגָאז לָאז רעטשרעבייא רעד ,םשה שודיק ףיוא ףָאש עקילייה יד ןוֿפ

 ןסע ןקעמש רימ לָאז יו :טגָאז ןנוקמ רעד סָאװ ,סָאד ןעניז ןֿפױא ףױרַא רימ טייג

 יװ ןוא ,ןבייל עגנוי ענַײד םורַא ןּפעלש טניה זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא תצב ,ןעקנירט ןוא
 ןלעװ סע זיב ,םירוּפ ןַײז ךעלײרֿפ ךיא לָאז יו ,ֿבוט-םוי םוא ןַײז חמשמ ךיז ךיא לָאז

 :ןעװעג זיא ירֿפ רעד ןיא תוליֿפּת ענַײז ןוֿפ ענייא ,?(לזמ ןַײד רַאֿפ דיײרֿפ ןוֿפ געט ןעמוק
 םימורע םיכלוהה לֹּכ לצו לארשי תיב ךמע יינע לֹּכ לעו ילע םחר ,אמלעד אנובר,

 בָאה ,טלעװ רעד ןוֿפ רַאה) !"םשה שודיק לע םשֿפנ ורסמו םיאמצ םגו םיֿבער םיֿפחִיו
 סָאװ עלַא ףיוא ןוא לארשי קלָאֿפ ןַײד ןוֿפ טַײל עמערָא יד ףיוא ןוא רימ ףיוא תונמחר

 שֿפנ רסומ ךיז ןבָאה ןוא קיטשרָאד ןוא קירעגנוה ,סעװרָאב ןוא טעקַאנ םורַא ןצעייג

 .(טשה שודיק ףיוא ןצעוועג
 יװ ,טכַארטעג דימּת טָאה .טייקכעלנעזרעּפ עשילַארָאמ ערעטיול ַא ןעוועג זיא רע

 םדא; ןַא ,'המלש המוק, ַא ,שטנעמ רעצנַאג ַא ןרעװ ןוא תודימ ענַײז ןרעסעבוצסיוא

 :הליֿפּת יד טָא ןַײז ללּפתמ רע טגעלֿפ ירֿפ רעד ןיא ןײטשֿפױא םַײב דלַאב .?ןוילעהי
 אלו םירחא לע יתאנשו יתאנק הלעא אלש ,יתוֿבא יקלאו יקלא 'ד ,ךינֿפלמ ןוצר יהי,
 ןוא תוינע :("ינממ רסה רקש ךרד ,הענכה תדמלו הונע תדמל ינכז ,ע"שבר .ךסיעכא

 .נצעג שממ זיא הוואג םערָאװ ,ןבעל ןַײז ןיא רקיע רעד ןעװעג םיא רַאֿפ ןענַײז העגכה

 }הֿפינח ,האנק ,סעּכ ןוֿפ ןרעטַײװרעד וצ ךיז ןעועג ריהזמ ןוא ריהזמ טָאה רע .ַײרעניד
 רַאֿפ ןכַאמ ךיז לָאז ןעמ ןוא ,ןרעוװש טינ ןוא ןטלעש טינ לָאז ןעמ ,טרעדָאֿפעג טָאה רע

 1ל,ייוְלגב ןוט וצ ךיז טסמעש וד סָאװ ,סָאד רתסב ןוט טינ טסלָאז וד  :ןבעל ןיא ללכ ַא
 רע ,ןטקירדעג םעד ןוא ןעמערָא םעד ןוֿפ טַײז רעד ףיוא דימּת ןצוועג זיא ץרַאה ןַײז
 .טליֿפעגטימ ףיט םיא טָאה ןוא דוֿבּכ סנַאמערָא םעד רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז קידנעטש טָאה
 סָאװ ,'םיאישנ, ןוא ?םיסנרּפ יד ןגעק ןטערטסױרַא ףרַאש רעייז רע טגעלֿפ ןגעקַא
 םינבר לייט ףיוא ןָא רע טלַאֿפ ןרָאצ סיורג טימ .ןקירדרעטנוא קלָאֿפ עמערָא סָאד ןגעלֿפ

 ,12-10 ,ב"לרּת אנליװ ,'השודק המיצנא ;ה"מקת װָאלקש .בײהנָא ןיא ,'ףסיי דוסי, 3

 'ע קרּפ ,?ףסוי דוסי, 4

 .12--11 ,יהשודק המיענ, 5



 וָשנבוד ןופמש ןוֿפ טוחיה תלשלש רעד וצ 0

 ןיליטמ ךרדב םּתכלֿבו ,םתיֿבב םּתֿבשב רובצה לע םהיכרצ לֹּכ ןיליטמה, טַײצ ןַײז ןיא

 םיעבותו ,םּכרדל הדצו הלגעו סוס םהל ןּתיִלְו םתוקשהלו םליכאהל תוירבה לע ןמצע

 ןֿפרַאװ סָאװ ,םינבר יד) ?"רשוע םיצֿבש םניא םהיניצו ֿבה ֿבה םירמואּו םהיֿפב םקלח
 ,ןשינעֿפרעדַאב ערצייז עלַא ןיא ןטלַאהסיוא ייז לָאז ןעמ ,טֿפַאשלעזעג רעד ףיוא ףױרַא
 ףיוא ןָא ךיז ייז ןֿפרַאװ גצוו ןיא ןעיײג ייז ןעוו ןוא ,םייה רעד ןיא ןציז ייז ןעוו

 ןוא ןגָאװ ןוא דרעֿפ ַא יז ןבעג ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ןבעג ייז לָאז ןעמ ,ןשטנעמ יד

 ןגױא ערעייז ןוא ,ביג ,ביג :קר ןהנעט ןוא קלה רעײז ןענָאמ ןוא ,געװ ןֿפױא ןַײּפש

 ,םיסנרּפ ןוא םיגיהנמ ענעי ףױא ןָא ךיוא טלַאֿפ רע .(תורישע ןוֿפ טַאז טינ ןרעװ
 ןעמערָא םעד ןוֿפ סרָאטַאטַאולּפסקע ןוא רעקירדרעטנוא עתמא יד ןענַײז עכלעוו

 םניאו םיקנּפתמו םיגנעתמ , :הלווע.ילעב יד טָא ןוֿפ דליב ַאזַא טרעדליש רע .קלָאֿפ

 שארב קלח ןילטונ .םירחא לע םידיבכמו ןמצעל ןיליקמ ,תוינונראו םיסמב םידמוצ

 'ד תדעו .םבל תואת תמהמ םיאירבו םיקזחו סםיֿבוהצ דימת ןהינפו הלודגו רקי לכב

 ;םיסמה דֿבוּכמ םיֿפחיו םימורע םיבצומ ,םילּפשנו םיאכדנ ֿבקעצי קחצי םהרֿבא עדז

 םיגיצמו אצמי אצמה רשא לֹּכמ םיללושו םיֿפטוחו םהיּתֿבל תוירזכאב םיאב םיסמ יֿבוגו

 רּכמֹנְו חקלנ לּכה ,םהינֿבו םהיתושנל וניכה רשא םישובלמו תיב ילּכמ לֹּכ רסוהו םורצ

 רוקה תעבו ,הטמה לעש שקה דהא לּכ םיטשֿפנ םיינעה םיניתנה ;םיסמה רוֿבעב

 ןָא ךיז ןעוט ייז) ??"וידליו וּתשאֹו אוה היליד תויוזב דחא לכ םיכוֿבו םתזחא תתר םשגהו
 ,ןלָאצ טינ סעקטַאדָאּפ ןוא ןלָאצּפָא ןייק ןֿפרַאד ןוא ןייגליֹוװ ךיז ןזָאל ןוא סנגינעגרַאֿפ

 עלַא ןיא קלח ןטשרע םעד ןעמענ ייז .ערעדנַא רַאֿפ רעווש ןכַאמ ןוא גנירג ךיז ןכַאמ

 רעד תמחמ טנוזעג ןוא קרַאטש ןוא טיור קידנעטש ןענַײז רעמינּפ ערעייז ןוא ,םידוביּכ

 ֿבקעי ןוא קחצי ,םהרֿבא ןוֿפ רעדניק יד ,עדניימעג סטָאג ןוא ,ץרַאה רצייז ןוֿפ הוַאּת

 רעד תמהמ סעװרָאב ןוא טעקַאנ טלעטשעגסיוא ,טקירעדינרעד ןוא טקירדרעד ןענַײז

 ערעיײז ןיא תוירזכא טימ סרָאטוקעזקע יד ןעמוק סצ ,סעקטַאדָאּפ יד ןוֿפ טייקרצווש

 טעקַאנ ןבַײלב ייז ןוא ,ךיז טניֿפעג סָאװ ץלַא ןוֿפ קעװַא ןּפעלש ןוא ןּפַאכ ןוא רעזַײה

 ןוא רעבַײװ ערעייז רַאֿפ םיירגעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ,םישובלמ ןוא תיב-ילּכ םוש ןָא

 ןענַאטרעטנוא יד ַײב .ןלָאצּפָא יד רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ ןוא ןעמונעגוצ טרעװו ץלַא ,רעדניק

 טּפַאכ ןגער ןוא טלעק תצב ןוא ,טצב ןוֿפ יורטש יד סױרַא ןעמ טיצ טַײל עמצרָא יד

 בַײװ ןַײז ןוא רע ,עלעקניוו ןַײז ןיא רעכעלטיא ןענייוו ייז ןוא ,שינרעטיצ ַא ןָא ייז

 .(רעדניק ענַײז ןוא

 זַא ןדִיי ןדצי ןוֿפ רע טגנַאלרַאֿפ ױזַא ןוא ,תוינחור ולוּכ ןעװעג זיא יקסוי ףסוי

 ןיא ןבָאה קידנעטש לָאז ןעמ ,תוינחור וצ טדנצװעג ןַײז לָאז טוט רע סָאװ גנידצלַא

 רָאנ זיא טייקטנרעלעג ךיוא ;ןשטנעמ ןוֿפ תילכּת רעד זיא סָאד רָאנ םערָאװ ,טָאג ןעניז

 תֿבהא ןוא םיהלא תארי וצ ,םיֿבוט םישעמ וצ טריֿפ יז ןעוו ,טוג ןוא קיטכיוו טלָאמעד

 רַאֿפ ןצונ רָאנ טגנערב יז ןעו ,ךעלדעש וליֿפַא ןוא טרעוװ טשינרָאג זיא יז ןוא ,םיהלא

 לכו דֿבואו הלּכ ףוגה יּכ ,קירו והוּת/ ?ףוג רעד ןעד זיא סָאװ םערָאװ .ףוג םעד

 רעד םערָאװ .טשינ טימ טשינרָאג/) 15'?וז המכחכ ןורתי המו ויה אלּכ ויתואנהו ויתוואּת

 ןענַײז םיגונעּת ןוא תװַאּת ענַײז עלַא ןוא ,ןרָאלרַאֿפ טייג ןוא טשינרָאג וצ טרעוו ףוג

 וצ ןכיירגרעד וצ ידכב .(? המכח ַאזַא ןיא הלעמ ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ,ןעוועג טינ יװ ױזַא

 ןרעטַײװרעד וצ ךיז הצע עטסעב יד זיא ,םיהלא תֿבהאו םיהלא תארי ,טײקמורֿפ רעתמא

 שדוח ןיא לָאמ ןייא ןוא ,טַײצ עטמיטשַאב ַא גָאט ןדעי ןַײז וצ דדֹובתמ ךיז ,ןשטנעמ ןוֿפ

 ןוא טרָא ןליטש ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ,תודדֹובתה עסיורג רָאג ַא ןטכירּפָא ןעמ ףרַאד

 1? טָאג טימ ךיז ןטֿפעהַאב ,ןַײז קבדתמ ןצנַאג ןיא ךיז טרָאד
 ,יי---

 .13 ,"השודק המיענ, ;ביֹוהנָא ןיא ,"ףסוי דוסי, 6

 .ו"ל קרּפ ךיוא עז ;'ח קרּפ ,"ףסוי דוסי 7

 .'א קרּפ ,"ףסוי דוסי, 8

 .11 ,"השודק המיצנ , ךיוא ,ןטרָאד 19



 ף

 : הָאנֹבֹוד ןועמש ןוֿא סוחיה.תלשלש רעד ֹוצ

 צ

 ןבעגעג רע טָאה טרָאד ,קסנימ וַײרק ןיא ֿבר ןצװעג טשרעוצ זיא יקסוי ףסוי 'ר
 רָאי ןיא .(א"נּת ,ךַאבצלוז) "חונמ , שוריּפ םעד טימ "תוֿבֿבלה תוֿבוח , םעד ףיוא המּכסה ַא
 המּכסה ַא ןבעגעג רע טָאה רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .ענבוד ןיא ֿבר ןרָאװעג רע זיא ח"נּת
 :ױזַא רע טעמתח המּכסה ןַײז ;(ח"סּת ,םדרטשמַא) "ןוצר עֿבש ילּתֿפנ; רֿפס םעד ףיוא
 ק"קב השורּפ ותדוצמו קסנימ לילגב הנוח ל"ז לדוי 'מ םסרוֿפמה ֿברה א"אלב ףסוי
 הרוּת טנרעלעג רע טָאה ענבוד ןיא ךיוא ??"קיּפל ת"חנ זומּת ח"רע 'א םויב יתבר אנבוד
 ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רענייא .םיֿבושח םידימלּת ךס ַא טלעטשעגֿפױא טָאה ןוא ןעמעלַא רַאֿפ
 טסּוװַאב טיירב זיא סָאװ ,(לאומש ןרהא 'ר ןואג ןסיורג ןוֿפ ןוז ַא) רעװָאנַאדױק שריה
 תארי סיורג טימ טדער דימלּת רעד ."רשיה ֿבק, רֿפס-רסומ ןכעלמיטסקלָאֿפ ןַײז טימ
 ךס ַא ַײב טנרעלעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד רע יװ םעדכָאנ ;ןיבר ןַײז ןגעוו דוֿבּכה
 םימכח ידימלּת שומיש לֹודגו, :סיוא רע טריֿפ ,רעטָאֿפ ןסיורג ןַײז ַײב ןוא *ץרא ינואג,
 ןואגה ֿברה דיסחה אוה אלה ,קהֿבומה יברמ רשיהו ֿבוטה ךרד יתיארש ,ודומילמ רתוי
 ןיא זַא ,וליֿפַא טגָאז רע 2:5ל" לדוי הדוהי ר"רהומ חונמה ןואגה ֿברהב ףסוי ר"רהומ

 זיַא רע רעבָא ,ןיבר ןַײז ןוֿפ ןעמונעגרעביא ןכַאז ךס ַא רע טָאה "רשיה ֿבק, רֿפס ןַײז
 סניבר ןַײז ןוֿפ ןבירש עגּפָָא זיא "רשיה ֿבק, רֿפס רעצנַאג ןַײז טעמּכ זַא ,הדומ טינ
 ֿבק, ןיא ?2רָאי טרעדנוה טעמּכ די-ֿבתּכ ןיא ןבילבעג זיא רעכלעוו ,"ףסוי דוסי, רֿפּס
 ."צ קרּפ ןיא ןוא ה"ּפ קרּפ ןיא ,ןיבר ןַײז לָאמ ייווצ רע טנָאמרעד "רשיה

 ױזַא יװ ,ןזַײװ וצ קעוװצ ןטימ "ףסוי דוסי, םעד ןביושעגנָא טָאה יקסוי:ףסוי 'ר
 רֿפס רעד .ןשטנעמ וצ עגונב ןה טָאג רַאֿפ ןה ןריֿפּפױא ךיז ףרַאד שטנעמ רעשידִיי רעד
 רעד .(ה"מקּת ,ֿבָאלקש) םירוּפיס עקילייה ןוא תוֿבוט תודימ ןוא רסומ ירֿבד טימ לוֿפ זיא
 יז ףרַאד דיי רעד סָאװ ,םיגהנמ טלַאהטנַא "השודק המיענ, רענַײז רֿפס רעטייווצ
 ןיא ריש ַא ןוא ,תושירּפ ןוא ןבעל םענעגייא סרבחמ םעד ןגעוו תוצידי ךיוא ,ןטיהּפָא
 רָאי ַא ןָא ,עװקלָאשז) םיא ןוֿפ ריש םוצ שוריּפ ַא טימ ,הלבקה ךרדב תבש ףיוא שימרַא
 .ב"לרּת ענליוו ןיא תוֿפסוה ענעדיײשרַאֿפ טימ טקורדעגרעביא זיא רֿפס רעד

 טָאה טיוט ןַײז רַאֿפ .ענבוד ןיא ןברָאטשעג יקסוי:ףסוי זיא (1708) ו*סּת רָאי ןיא
 ךיוא ןוא םיכירכּת יד רעביא םישובלמ ענַײז ןיא ןַײז רבקמ םיא לָאז ןעמ ,טגָאזעגנָא רע
 ןעוװעג רבקמ םיא ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,ןַײרַא טנַאה ןיא ןקעטש ןַײז רֿבק ןיא ןבעג םיא

 ערעדנַא ןיא ךיוא טרעַײנ ,הליהק ןַײז ַײב רָאנ טינ קילייה ןבילבעג זיא ןעמָאנ ןַײז
 טרעװ השעמ ןייא .םיא ןגעו סעדנעגעל ענעדײשרַאֿפ טלייצרעד ךיז טָאה ןעמ .תוליהק
 יז תעשב ,ענבוד ןיא םינרבק יד ןבָאה טוט ןַײז ךָאנ םורַא רָאי 22 ןיא זַא ,טלייצרעד
 ןוֿפ רֿבק םעד ןבענ רזעילא ר"ב לשעה עשוהי ןואג םעד ןוֿפ רֿבק םעד ןבָארגעג ןבָאה
 ןיא טגיל שטנעמ רעקידעבעל ַא יװ ױזַא ,ץנַאג ךָאנ ןעזעגסיוא רע טָאה ,יקסוי-ףסוי
 2 טנַאה רעד ןיא ןקעטש םעד ןטלַאהעג טָאה ןוא ,ףָאלש

 ןיא ןוז סנויצ:ב ??.קָאדָארָאה ןיא ֿבר ןרָאװעג ןויצנב ןוז ןַײז זיא טוט ןַײז ךָאנ
 ,רעדָא ,ןויצנב ןעמָאנ ןטימ ךיוא ןוז ַא טַאהעג טָאה רעטצעל רעד ;לאקזחי 'ר ןצוועג
 .וַאלסישטמַא ןיא ,"שטיװעלעקנַאכ ןויצנב , ,ןטקַא עשיסור יד ןיא ןֿפורעג טרעוװ רע יװ
 1761 רָאי ןוֿפ ןביױהעגנָא ןעמָאנ ןַײז ךיז טניֿפעג סקנּפ-טָאטש רעװַאלסישטמַא םעד ןיא
 ןזיא רע .רָאי ןדעי ןבַײלקסױא טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,להקה יסנרּפ יד ןוֿפ תומישר יד ןשיװצ

 ,18 ,'הינברו אנבוד ריצ. ,סיסעּפ ; 13 ,"יתבר אנבוד, ,תוילגרמ 0

 .ה"כרת ,ֿבוֿבל .דבחמ ןוֿפ המדקה רעד ןיא "רשיה ֿבק, 1

 ,164--159 ,4 *רעטעלביָאװַיי, ןיא רע װ ָא קיר עש טט ןוא 538 ,1932 ?טֿפנוקוצ ,ןיא װָאנבוד 2

 .ןזיװעגּֿפױא יונעג סע ןבָאה

 .19 ,"הינברו אנבוד ריע, סיסעּפ ;9--8 ,"השודק המיענ, 5

 .79 ,'"םישודק תעד,, ;ג"לרּת ,סעדָא ,ןמחנ ןּב השמ ןוֿפ י"השמל ןורכז, עז 4



 סָאנּבוד ןוצמש ןוא טוחיה-תלשלש רעד וצ :)

 ןרָאװעג זיא הליהק רעד ןיא םוקמ אלממ ןַײז ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט19 בייהנָא ןברָאטשעג
 ךס ַא ןוֿפ ןשמ ןיא ךיז טָאה ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .ףלָאװ-ֿבאז ןוז ןַײז
 .םיקסוּפ ןוא ארמג ןיא רועיש ַא שרדמה-תיב ןיא ןטלַאה ןוא ןענרעל טימ ןבעגענּפָא ןרָאי
 .דימלּת רעסיורג ַא ןעועג זיא ,ןויצנּב ךיוא ,ןוז ןַײז ,(1842) ב"רּת ןברָאטשעג זיא רע
 ענַײז ןוֿפ פֶא ךיז רע טגָאז רעטעּפש ;רחסמ טימ ןעמונרַאֿפ תליחּת ךיז טָאה ןוא םכח
 .םיקסוּפ ןוא דומלּת ןיא םירועיש ןגָאז ןוא הרוּת טימ רָאנ ּפָא ךיז טיג ןוא םירחסמ
 רעד זיא ,(1887 ןברָאטשעג ,1833 ןרָאבעג) רחוס ַא ןוא םכח-דימלּת ַא ,ֿבקעי-ריאמ ןוז ןַײז
 25 ,ןווָאנבוד ןועמש ןוֿפ רעטָאֿפ

 .סחוימ רעסיורג ַא ךרוד ךיז טיצ סָאװ ,עיניל עסיורג ןייא ,ךיז רַאֿפ ןכב ןעצז רימ

 ,קסֿפה ַא ןָא ,רוד רחא רוד ,רעטרעדנוהרָאי עקינייא ןוֿפ ךשמ ַא ןיא עילימַאֿפ רעקיד

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג רעטיול ןוֿפ ייר ַא ,טײקמורֿפ ןוא טייקטנרעלעג ןוֿפ טייק ַא

 ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןוא ןטַײצ ענעדײשרַאֿפ ןיא החּפשמ רעד טָא ןיא ךיז ןוַײװַאב עכלעוו

 הדוהי 'ר רעביא ,ןָא גָארּפמ ל"רהמ ןסיורג םעד ןוֿפ ,רעגייטש ןַײז ףיוא רעכעלטיא ,רעטרע

 ןיב ,אנבוד ןוֿפ ד"בא םעד ,יקסוי ףסוי 'ר ןוז ןַײז ןוא ,עלוװָאק ןוֿפ ד"בא םעד ,לדוי

 ,רעקירָאטסיה ןשידִיי םענרעדָאמ רעזדנוא ,ןווָאנבוד ןועמש

 ,עילימַאֿפ רעד סָא ןוֿפ ןָאֿפ רעד ןוֿפ רעגערט רעטצעל רעד זיא ווָאנבוד ןועמש

 ליֿפ טניז עילימַאֿפ רעד ןיא טשרעה סָאװ ,טסַײג םעד ןוֿפ שרוי רעטצעל רעד זיא רע

 רע טגָארט ,ןרעטלערוא ןוא ןרעטלע ענַײז ןוֿפ ןיא רע ןדיײשרַאֿפ יו .רעטרעדנוהרָאי
 ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעשידִיי רעד וצ טֿפַאשביל עסיורג יד .תוֿבא ענַײז ןוֿפ ליֿפ ךיז ןיא ךָאד

 טנשריעג ווָאנבוד טָאה טרֿפב דיחי רעדעי וצ ןוא ללּכב קלָאֿפ ןשידִיי םוצ טֿפַאשביל יד

 ךיוא זיא ױזַא ,סעדייז ענַײז יו .ענבוד ןוֿפ יקסוי:ףסוי 'ר ןדייז-רעטלע-רעטלע ןַײז ןוֿפ

 ,יקסוי-ףסוי 'ר ןוֿפ האוצ יד .טייקכעלנעזרעּפ עשיטע עסיורג ַא ,ווָאנבוד ןועצמש ,רע

 ןוא דוֿבּכ ןוֿפ ןֿפױלטנַא ,טעומב ןַײז קּפּתסמ ךיז ,תווינע ןיא ןבעל וצ ןָא טגָאז סָאװ

 ענַײז ןוֿפ תוֿבוט תודימ עלַא ,ןשטנעמ ןכעלטיא ןבָאה ביל ןוא ןַײז ֿברקמ ,םוסריּפ

 םיא ןגעוו ןעמ ןָאק טכער טימ ןוא ,ןעמונעגרעביא ןצנַאג ןיא ווָאנבוד .ש טָאה ןרעטלע

 .גָארּפמ ל"רהמ טניז עילימַאֿפ רעקידסחוימ רעסיורג רעד ןוֿפ שרוי רעסיורג רעד :ןגָאז

 .536 יז ,1932 ייטֿפנוקוצ,, ,ךובסנבעל ןַײמ ןוֿפ ,װ ָא גבוד .ש עז 5
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 ,-ב9'6פ 2,898 ..ט6 9 .ה 23 עי

 , 2460 .82/ א 6 א /)8 בוש
 .3 62 82 ס

 .יכ 2. 443)2 26 2 |

 6 .ן34 .- , : 3 /.224) ר אש
 הוי -= 1
 בה * שם 64/ ן'*- ּפ

22 0 0 
 א ,25:/5

 0 ן9-6/) טעק 7 ,/

 רפוס חועט יאדו הארנש תולמב בטיה הזה רפסה הינהל לודנ ךדוצ)

 ךירצ ילואבש המ לבא .תונושל תצקב םנ המצע הלמב וא רפ םא

 טעמ אל תוננובתה הלהתב ךירצ ונממ הלתנה םעטהו ןושלה תועמשמב

 .(רילע ודי םישל םדוק

 רבחמ ןכעלטסירק ןטנַאקַאבמוא ןַא ןוֿפ שַיערבעה ןיא עטכישעג רעשידִיי ַא ןוֿכ די-ֿבתֹּכ

 .(רעטסַאג .מ ר"ד ןוֿפ ?טרַא םוצ)

 .י"ּכ ןוֿפ בײהנָא ןרַאֿפ גנוקרעמַאב רעד טימ לטַײז סָאד
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 יי 5 ; = עת רעה 12 הקרנ הזאת ר/ב3התסש פא } 1 + + קרפ 4 טא

 "יא יר/ק תילתקרק) הע 'ק' .ט ךוחת תירבעת תמו/ת ס/יק יי ,תֹומָלָב סית עכעו/) רוי 02 רכס7/ 2
 {י.2:ע/ + ך2424 סתכ קש 31 02 ';ייעֿב .תו)13 ר, 1 34 "-יש)וע .ט3ּ " .עג212 הבס תתית ,ת/לת/ ס)|ועה .ק2 ,.לכ סינל/ות'ת !שרגנ יכ .בכק /גטיה/ 283 לעעּכ ;העשי הר 22 {ה ןםעפר תקכמב 2279 רכלת .ת6ז 1ת ה ,עכי 61/ הזה סעה.תיללק עת 226) .תהה תבס///לב 222: ס ס)/2 סתשיועכ/ ס תעת/ע)ל /ליכ לשכפבכ) ?137 תטכּכ טפע י3 טסי244גת/ק 9ע6 *ֿברעת) ירֿבשת לכת .םישעת) םיכעה 7 2 / )כ - רפע לע תנ):982 סה?! ר סם1130 רע6 סיקעה 7 קלי ימ תנכיג{3 52 1 1 .כ)מ 3כ,. 37 סע 7562 ,תל3 קיה) העכיתע/ תהמ/יקּב 4 ר סעש 2 ף/ יז ת9פול7ר/ תרעס היסע2 -ם/יה מיר 2026 טנמ0 - ןקעּב (2}לל,תרעג היה 641 תנ20כסת) .תולוממעה .צ1נר 2235 22 .תטעולעתח) ע"כ וה תתי': סס.עיש/;2 ס2 .יסנלק וע געלע יסתז 3 תרקפתקת ,תירֿבעה ה 7 - ןימש} ?29י) 259 =);עה א טנעגכ 2 סעענת/י הפ)// הפש6 780 סשנקלקה ס/4ת = סעוות סו רע/87/ 22 דכע8/ ,/בנעת ,תרנ34 */ תנ!עז טעֿפ סט{ .תרלגתכ .ת/יעגעי .י//2ית .ןכע רולצ הנה קנעב 20/

: 

 קג ס/קל ,יה 0 עתנק)יק ר.תוית .ת/ל/תחת .ת) 2 ללעג ת/ דכילכג,ה }2 .טת;//י ּסיקענע ר הל 13 .ע ר ר ןרנק ה 32 "סע ס ינייק) סי: רט
 . ןנו ש = 32 ת יתנ/+ התת רלקע 616 ןנ 13 ,8י
 היתה עתופ4ה רעב יג י רסיקלקויתה רם-עהיס תז ס תמוכ ןניאאר

 ! רפרסוג געט .ןגעק רכ)0/ 290 ביפס) (מוו ץק 2כגח ס יק)קק
 - ם;כויענק קעש ס31/ סע2 ע כ);ע + 1 .תונג/ יושע; .תוכ)ק =: | 2 היה 6) 29/ ךנכק רעויה סירעע .תג : ואחר כ אין
 ׂו עו ןק ט}6 עי י ') = 22 .תנגב 1נ:6 ' הצ;ת 3 ר/6 סט
 יכי 1 סקול ' ש רכ יעקל ע/2.2 עז יג בקול )יה /רבעס סיווע3
 ;רג22 3 ה .תרקפעי )7110 ת רכיקעותטהה/ | םתקק 61 יב * 2 3.2.
 דת י) /ס6רע 81 תנת 7 3 5 - ט.גינעבר יכ ל7 ,כעי קג1 הע }

 + איביעב כ0:45436 .ע) גטיתנואקג .ם6/ טי יה: 22 .ברע

 (רעטסַאג .מ ר"ד ןוֿפ !טרַא םוצ) שיערבעה ןיא עטכישעג רעשידִיי ַא ןוֿכ דיֿבתּכ
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 יכ 6./

 ריי = ר רועיוייטפפעפפאפ פג .יסדיייד- :

 7 !' ןוט קרפ
 | ו

 עי סהה תזיקל 41/2 ןע? א יס 4 סט .עו'2! סירגל.ב שנפב/

 ,(רת )8 תל די על עפ ,) םוהת .י;2).ג קיאש .2622/ ' אפורווייא : }

 .ףנה ,תזלא 2/ ןואילימ ' ,קלעלה ;2ב3 סרפפ .226/) ,* הזה ןגע 2ע/
1 

 .ופ ס.ת/* ;ב .תו)תות 222 22) בו סיקע/יעל םהירפומ

 םעהכה תה םנתמ סהי יטנטכיטורפ ה? העכור תע8
 ניק תנכ -כ 6 38 - הב)ש סה} 122, 2126 המכור 2 סוג
 :ץנאט8ת26 2449 ת/רכ ,,57 332 יפת 236 כ:218 ה/ טי; טי

 -םיפ עתה ר90מ/ ' ףיזה) 8 לילה } סעקיקזה ןוי4-יזיןקעיאא 7 ימ ר ;1.++

 ךדר963 ?2וה- ןיספ טי ן+ ,22 וו: רסירע/=/ דעי 244 ,ת)ג ת הרי
 ---ר ננ 2 } 4428 רשי ט2 ססס) י "סי 3.8 4 518 4(גוטיופ3/

 .סשיולוכ) סעהכ ס2ה2:3 46 5 6 סגנווה פיס ימ} -ג 8} .תירע/

 ;/ג-2ה 12 .תומ!קח 2 8 23/ ישמ - 218 שה ,8:5-/ 21 ער 3

 + ס'שענת סה יסי22תה קנה ת,ג!טכ ס1/ 426:

 ףכהש 298) תיב } 3 יטנטפיטורפ 2 142 ק/43} יס ר4+ ןכ* ןיא

 / ט;רעיג 8122 2)/ ,תנכוה} םיקרכוה }36 - 26; } -/8ר {2

 געל /5 סלל ,/ע 6) ם1 ויצייזיוקניא 12 }2 יבנה

 י+ ןיל 1221 סעלנ3רה.ב .ב7 ריס 3} ,24,2} ס.26 טר) * סכימ/ג2/

 : הצנלואב )ןטכ תתובה3בו כ/עש .ע/;2י:ב3 סעיה 6

 : סב תהתע םיפ סיעיהה 796 ת יס 26 } יז 22 ה ןי ןיא
 יקוינימ 1 עי = 3 } יו 2 220 עאמזת  עע/45ת

 | ר 2 182 ?/ה' 224 ר 74, } שה ' גבת :2:וי (:ב ַס 22 * 8

 ר; ס-2/ת/ רּכינֿנת/ ס 212 2432 22 ס4/ ט2224: סע 22 סת/

 20/ה 216129 סבעימקה/ יי ס7/ 3 23 }2 ס/6ע:/ ט164. 8

ּ 
ֶ 
 ו

 יע 9 תבנהס יפ) ,8 ס ה תב2 ס:ע21* ט86*2 4 רהמ (ב0
6 

 רב 2+ ,;.נ8 . עכו 1 21 סי -+ סט. ת/ותב יע

 /* אגיס קיפב תזה הבצת/ ה}זן 12

 : 6 וי קרפ | פ

 | .ו'לע תושגרהו םידוריה .תבזש

 תרו1ֿפ תקוה התוהת /עי6ר/ ס212) סיני ר סינ;2 "ר ?2-י6

 2כ2עלה א 2 ס14 ה} תניכ 213 .יכק.תפת 282 אה ס/;ע {גכ סי
 ו

 א יק;הה 3 232 לס2 (רּכ 8/ 26 2} כ 2) דר ןי8/ הע

 5 ' 28 .רֿפי8 ,קמ 2 2214 קעי/ )= יֿטכה }2 60 } הנת//

 לטיו) 5:2) ף//העכ ,ס:גגתז .הבס} 210 8,,1 6 הֿבקת 2 זי אז

 + 28 יט.4*3 81} 1 סב, ,היר8 8 .80 .:1ה)} יע? .ר ןפ 9 יא 8 יי יי יה סייק פ2 סה} עימתמ ת:אר בי 4

 א"

 (רעטסַאג .מ ר"ד ןוֿפ 'טרַא םוצ) שַיערבעה ןיא עטכישצעג רצשידִיי ַא ןוֿפ דיֿבתּכ



 א ר = א יי
 ן א סש



 יי ּׂש ןיא) ךלפ יא שי טב ובשי שבו הב: .עסט}ה 3 לויהו 7 : ! קרפ : :
 עג ובושיי יא :םיפרתו רופא ץיתיי רב צנסו הב ז ןיאז יי

 רק תיהי 2 'ה * סה) 2עעי2/ יט יי עעוט קבגנכה תעה - תימית / תיופעג וו 4 4 ןדהכו םכלכ רו ת8/ םהידש יי תא זשקבז יי 6 (כשיי
 | נא 251 ם.םב) לעסי וה המזק 2 נפ ךעל יפה :עעה עעמקב) + 76 7 ך*
 על ו סייקקתה 32 (*) היהתת 1; );יפ .תתעת ת2/4/3 סי יה
 5 יהיס יב ס:) .ה התצ.הנהו י ךלוֿבהו תעעת יפ3 סר7'0/ הר .תו בה סבעעטלי) = הע סג2} הנֿביס יט בר 16 10 22 10 16
 יט רנוככ= לג ה רככ טתס )ברקת = י ס:8)2 ישק) : היהס 8 העכו ה.ר 242 .יסי''46 ;1:95/ 1 םור 3 יסכ !ןיכה
 טבע תיה) * סשפ רו ף)קמ רעיוי הע /תעי תעה העל
 א 2252 יכ ה4 ספר ת| סימ23 1 תע ,ת/ולחהח .תנל) 6.- מו !} ,תמק !תכנתקב יימתוה תיתפ ת/ל )2 וגנ(6ב הזה סג,)
 - שי לכס בתי '8/28ת + ס66 ס2ק עג .תוב) 72 20 | ז|) .1/כה ט2: 2 6 עכ/-ער3/ יסילוסײה ר, 218 א ס .בז/ש זית 21;) ;ב יש קריעת 2 רב 5 : ת) ת ה|+ כמה יא ;יהפ )534 ןמ/.-ב ס} יב סי)יס61

 | רכירבק :קסה 7 2 !סס2ס .5:0 סיפרתנ סי)-ס8 ה) םַנז יט 37/ ת!ומע יסה) ןיקס יב -2עוהיה 8}8 הנמוב ןית} - תז) תז =2 םיספ ס:בר) 18 2 יס 14 ס ר} 2.*4/ם2
 | תהא ושקבי :2 ט723 278/ יו 2)ו24) ,תייתיטת 188 322 2624 סה א 8.5 = ,עממ תינֿפרת הכ1 בעק יסה) ןיל6 'הח ולא סה) יש לנכו} יו / ץע ס יס 237 21! י61 סת א םמ ורּכֲע .הנל;כ : .כ 12 ןי) הקיע הז/ םיבר םימי קוה (ששב .תויה ת) יסת) 4 ? - * העטנעמ סיֿפץול ןיפ 02. סתמ .פיע הר הכנבבע) 2נע יס 3) הש= 2} ר 1 306 .תיבת 9.3 )8 יס);ורב ;ב1) יח ה} ר)60 222) וי נפ }1

 ;ערזת !0) .3 רי) "ען ים: 0 3 "{ ,י3.33/4/2 ,,2/ = תתנכע 122252/ סע תפכ הע .תס 2/2 הא + םםכליכ רוד תאו םתיק
 מע = היכי 168 ה:םתה 810 86 הנה 222 (כ סו + לע2 {ע
 | = , טאש לייט 2 אב

 יי יי 50 = רכככ יז לז טי 0/
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 (רעטסַאג .מ ר"ד ןוֿפ 'טרַא םוצ) שיערבעה ןיא עטכישעג רעשידִיי ַא ןוֿפ דייֿבתּכ





 שיערבעה ןיא עטכישעג רעשידִיי ַא ןופ די:בתּכָא

 טסירקַא ןוֿפ ןבירשעג

 ףָאדנָאל רעטסַאג .מ ר"ד ןוֿפ

 ןַײמ ןגיוצעגוצ ןָא בײהנָא ןוֿפ טָאה סָאװ ,1042 'נ די-בתֹּכ ַא ךיז טניֿפעג רימ ַַײב

 ןַא ,טלַאה ךיא ןוא ,קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ טֿפױקעג םיא בָאה ךיא ,קרעמֿפױא רעדנוזַאּב

 ,רעטצלב 156 ןוֿפ טײטשַאב ןוא ָאילָאֿפ רעניילק ַא זיא סָאד .עילַאטיא ןוֿפ טמַאטש רע

 .ַארעטיל יד ןביג סָאװ ,ןדנַאר-רעטעלב יד ףיוא תורעה טימ ןבירשעג קידװעגרָאז רצייז

 וצ עיזנעטערּפ יד טָאה ןוא רעכיב 5 ןיא טלײטעגנַײא זיא רוביח רעד .ןקישּפָא עשיר

 ינש .תיב ןברוח םצד טניז ןדִיי ןוֿפ עטכישצג יד יװ רעקיצניװ טינ ןַײז

 1 .1700 רָאי ןזיב

 יז ןוֿפ רעטצעל רעד ,ןַארַאֿפ קיצניו ללכב ןענַײז ןטֿפירש עשירָאטסיה עשידִיי

 ןשיװצ ךַײלגרַאֿפ רעקיֿפיױאנביױא ןַא וליֿפַא *.זנַאג דוד יבר ןוֿפ "דוד חמצ, רעד ןעוועג זיא

 ךימ .ןרעדנַא ןוֿפ סנייא קיגנעהּפָאמוא ץנַאג ןענַײז ייז זַא ,טזַײװַאב ןטֿפירש ייווצ יד

 יד טינ זיא סע .ֿבתֹּכ םצע רעד ךיוא רָאנ ,טלַאהניא רעד זיולּב טינ טריסערעטניא טָאה

 ,טֿפירש רעד ןוֿפ ןיטולחל רעטנוא ךיוא ךיז טדייש ןוא ,ןצונַאב ןדִיי סָאװ ,טֿפירש טוויסרוק

 סיוכרוד ןבירשעג זיא סע .די-בתּכ עשינעילַאטיא ןיא ךעלטנייועג טניֿפעג ןעמ סָאװ

 ןטֿפירש יד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,תיב-ףלא-עבורמ םעניילק םענעי טימ

 טרָא רעד ָאד טינ זיא סע .ה"י ןט18 ןוא ןט17 ןוֿפ ןטסָיַארבעה עכעלטסירק יד ןוֿפ

 יד סָאװ ,טֿפירש ןוֿפ םרָאֿפ עקיטרַאנגײא יד טָא טמַאטש סע ןענַאװנוֿפ ,,ןשרָאֿפוצסױא

 ןַא ןוֿפ לייט ַא ןַײז טֿפרַאדַאב טלָאװ סָאד .טנגייאעגנָא ךיז ןבָאה עטנרעלעג עכעלטסירק

 סָאװ ,יד זיולב טינ ,ןתיב-ףלא עשיערבעה יד ןוֿפ ללּכ ןצנַאג םעד חוּכמ גנושרָאֿפסױא

 עטקורדעג ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ענעי ךיוא רָאנ ,די-יֿבתּכ ןיא טניֿפעג ןעמ

 טזַײװ ,זיא ,ןטסַיַארבעה עכעלטסירק יד טצונעג ןבָאה סע סָאװ ,תיב-ףלא רעד .רעכיב

 רעטנוא ךיז טדייש רע .ןקורד רענַאיצענעװ יד ןוֿפ עבורמ םעניילק םעד טכַאמעגכָאנ ,סיוא

 יד רָאנ ,שיטַארדַאװק ןצנַאג ןיא טינ ןענַײז תויתוא יד סָאװ ,טימרעד עקירעביא יד ןוֿפ

 סעיניל עלַא סָאװ ,טימרעד ךיוא ןוא ,סעיניל-טַײז ייווצ יד יו רעצריק ןצנַײז סעיניל-סיזַאב

 ןַײז טינ קֿפס ןייק רעבירעד ןָאק סע .ןיד ךַײלג :רעיונעג רצדָא ,בָארג ךַײלג ןענַײז

 ןענעיילרעביא ןכָאנ .ןבירשעג טינ דָיי ןייק טָאה םענַײמ די-ֿבתּכ םעד טָא זַא ,ןירעד

 קרצוו ַא טימ ןוט וצ ןבָאה רימ זַא ,ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ ךָאנ קורדנַײא ןַײמ זיא י"ּכ םעד

 רע זיא ןיילַא רעבָא ,ןדִיי וצ טמיטשעג שיטַאּפמיס סיוכרוד זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ

 ןטלַאהנַײא טינ ךיז רצ ןָאק טרָא םענעי רעדָא םעד ףיוא םערָאװ .דָיי ןייק טינ ןֿפוא םושב

 ייז סָאװ ,םעד ךרוד רָאנ ןרעװ ןֿפלָאהעג ןענָאק ןדִיי זַא ,גנונעֿפָאה יד ןגָאזוצסױרַא ןוֿפ -

 ,םעלבָארּפ ַא טלעטשעגרָאֿפ י"ּכ רעקיזָאד רעד טָאה םורַא ױזַא .םוטנטסירק ןעמעננָא ןלצוו

 ןבָאה רימ זַא ,רעכיז יװ טעמּכ ןעװעג ןיב ךיא .טריסערעטניא קרַאטש ךימ טָאה סָאװ

 .ענער רעסיורג רעד ןוֿפ טקודָארּפ ַא ,טסלַארּבעה ןכעלטסירק ַא ןוֿפ קרעװ ַא טימ ןָאט וצ

 ןטימ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד רַאֿפ גנוגעװַאב-סנַאס

 ,72 טרוֿפקנַארֿפ) "דוד ּחמִצ. ןוֿפ רבחמ ,גָארּפ ןוֿפ (1613--1541) זנָאג דוד *



 טלירק א ןוֿפ ןבירשעג ׂשְיצֹרבַעה ןיא עטכיטעג עשידִוי ַצ 0

 ֹוצ קיסַאּפמוא טינ זיא סע .ה"י ןט18 ןוֿפ טֿפלעה רעד זיב ןטלַאהעגנָא טָאה ןוא ה"י ןט7
 ,גנוגעװַאב רעד טָא ףיוא קילב ַא טרָא םעד ףיוא ןֿפרַאװ

 דָאירעּפ רעד ןֿפורעגנָא טכער טימ ןרעװ געמ 1740 ןוא 1630 ןשיװצ דָאירעּפ רעד
 יד טבעלעגֿפױא רעדיוו טָאה טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא יװ טקנוּפ .סנַאסענער ןשידִיי םעד ןוֿפ

 םעד טיירגעגוצ ןוא תולעּפתה וצ טלצוו יד טכַארבעג ,רוטַארעטיל עשימיור ןוא עשיכירג

 רַאֿפ םיתמה-תיחּת ןענַאטשעגֿפױא טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא זיא ױזַא ,םזינ;מוה םענרעדָאמ

 ,טציא זיב .רֿבע םענעסעגרַאֿפ גנַאל ַא ןוֿפ רוטַארעטיל עשיערבצה יד טלצוו רעסיורג רעד

 ןצװ ןבָאה ןדיי:טינ ביוא ןוא ,ןילַא ןדִיי ןוֿפ רָאנ סנגייא סָאד ,ןעמַאנסיוא עניילק ץוח

 ריא ןיא ןעניֿפעג וצ ליצ ןקיצנייא ןטימ ןעװעג סָאד זיא ,ןיהַא טקוקעגנַײרַא זיא סע

 רעטנרעלעג רעד ןוֿפ סנגייא סָאד ןרָאװעג טציא יז זיא ,ןדִיי טימרצד ןגָאלש וצ ןייז-ילּכ

 ןענַאטשעגֿפױא ןענַײז רעדנעל עסיורג עלַא ןיא .םוחּת ןשידִיי םעד ץוח ךיוא טלעװ

 יד וצ תולעּפתה רעקידנסקַאװ טימ ןוא םזַאיזוטנע טימ טדנעוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ערעװש רעטנוא תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגנָא ןענַײז סָאװ ,תורצוא עשידִיי

 צשידִיי יד .געט עכעלקילג עּפַאנק ןוֿפ גנולגיּפשּפָא יד ןוא ןדייל ןוֿפ רעדניק יד ,תונויסנ

 ךיז טיײטשרַאֿפ טָאה טרָא ןטשרע םעד .קרעמֿפױא ןגיוצעגוצ טָאה ןצנַאג ןיא רוטַארעטיל

 ,סנֿפױהרעטַײש יד ןוֿפ טעװעטַארעג ןרָאװעג סָאװ רָאנ ןיא רע ,ךנּת רעד ןעמונרַאֿפ

 דנַײרֿפ ענַײז ןוא ןילכַײר ןוא ןדניצוצנָא ןטסָאמרַאֿפ טַאהעג ךיז טָאה ןרָאקרעֿפעֿפ סָאװ

 זיא ךנת םעד ץוח זַא ,ןעזועד טציא טָאה ןעמ רָאנ .שעלרַאֿפ וצ טימעג ךיז ןבָאה

 ,עשיטסימ ,עשינבר ,עשידומלּת ַא ,רוטַארעטיל עקיטכיוו ןוא עסיורג ַא ךָאנ ןַארַאֿפ ןדַײ ַײב

 טסַײג ַא טמעטָאעג טָאה ריא ךרוד סָאװ ,עשירָאטסיה ךעלטֿפַאשנסיװ ,עשיֿפָאסָאליֿפ

 ןוא טײקֿפיט ןוֿפ ,תווינע ןוא טייקנייר ןוֿפ ,שֿפנ - תריסמ ןוא טֿפַאשביל ןוֿפ

 רעדיווטצי רַאֿפ דוֿבּכ ַא ןצווצג טלָאװ יז ןגָאמרַאֿפ וצ ןוא יז ןענעק וצ סָאװ ,טייקרעטיול

 עידעגַארט עסיורג יד ןדִיי.טינ יד רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה לָאמ עטשרע סָאד .עיצַאנ

 הצנכה עשיטעטַאּפ יד ןוא דנַאטשרעדיװ רעשידלעה רעד ןוא ,עטכישעג רעשידַיי רעד ןוֿפ

 ןוֿפ ןליײטרוארָאֿפ יד טימ ןסירעצ ןבָאה סָאװ ,רענעמ יד ןוֿפ ץרַאה סָאד טרירעג ןבָאה

 עיצַאּפיסנַאמע רעד רַאֿפ גע םעד ןטָארטעגסיױא ןוא סעיצידַארט ענַײז ןוא רעטלעלטימ
 .סיוא רָאנ טלָאװעג טלָאװ ךיא ןעװ ,ןטַײז ךס ַא ןעמונרַאֿפ טלָאװ סע .רעקלעֿפ יד ןוֿפ

 טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג עכעלטסירק עלַא יד ןוֿפ ןעמענ יד ןענעכער

 עקינייא ןבַײלקסיױא רָאנ ליוו ךיא .רָאי טרעדנוה יד טָא ןוֿפ ְךׂשמ ןיא םינינע עשידִיי

 ןעמוק לע ךיא זיב ,רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןיא ייז ןענָאמרעד ןוא טטסטנכייצעגסיוא יד ןוֿפ

 ןדערוצמורַא העדב ךיא בָאה עטכישעג ןַײז סָאװ ,(39מ396) שזַאנַאב וצ

 טצעזעגרעביא ןבָאה סָאװ ,לקינייא ןוא ןוז ,רעטָאֿפ ,סֿפרָאטסקוב יד רימ ןבָאה ױזַא

 קיטַאמַארג רעשיערבעה ןגעוו רעכיב טסַאֿפרַאֿפ ןוא ם"במר ןוא יולה הדוהי ןוֿפ קרעװ יד

 יד טצעזעגרעביא טָאה סָאװ ,(1'?תמקזסטצ) רערּפמַא'ל ;עיֿפַארגָאקיסקעל רעשינבר ןוא
 סאגריובא טצעזרעביא טָאה סָאװ ,סויטנעג ,(1648) אלידוטמ ןימינב 'ר ןוֿפ "תועסמ;

 ,(1691--1624 ,00000/6) קָאקָאּפ :עטנרעלעג עשילגנע ייווצ יד ,(1667) "הדוהי טֿבש,
 קרעװ ןַײז טימ (112814004) טוֿפטַײל ןוא קרעװ סמבמר םעד טצעזעגרעביא טָאה סָאװ
 םעד טצצזעגרעביא טָאה סָאװ ,טָארנעזָאר ןָאֿפ רָאנק רעטַײװ .(1675) 110:45 6
 טקריװעג םורַא ױזַא ןוא (1689) (:30021ג8 460ט36024ג ןַײז טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא *רהוז,
 המישר עגנַאל יד ךָאנ ןוא .(87-1614) רָאמ ירנעה רעדנעלגנע םעד ףיוא ןוא ןצינבייל ףיוא

 סָאװ ,(80002:/) רעשַאב ,טּפיױהטיײרב ,רעגניטָאה ,טדוש ,(11ץ06) דייה סַאמָאט ןוֿפ
 סָאװ ,רעטרעדנוהרָאי יד ףיוא טקוקעג טינ טַײטַאב רעייז ןרָאלרַאֿפ טינ ןבָאה קרעװ ערעייז

 רעצעזרעביא םצד ןסויסוהנערוס רצטַײװ ןָאמרעד ךיא .ןענַײשרעד רעייז טניז רעבירַא ןענַײז

 -סעלַאּפ ןגעװ ךוב סדנַאלער ןֹוא אנאדנבא םכח םעד ןוֿפ ףליה רעד טימ הנשמ רעד ןוֿפ

 -ָאילביב ןשידַיי ןטסערג םעד ךיוא זיא ןסעגרַאֿפ וצ טינ .טרעוו ןקידנבַײלב ַא טָאה סָאװ ,עניט

 .טגַײטשעגרעבירַא טינ קרעװ קידרעטעּפש ןייק טָאה עיֿפַארגָאילביב ןַײז סָאװ ,ןֿפלָאװ ףרג



 11 ט8יר} 6 ןוֿפ ןבירטפג ש:ערנפה ןיא פטכישצג עשידיי א

 רָאנ טצענצוגַאב טינ ךיז טָאה טֿפַאשנסיװ רעשידַיי רַאֿפ סערעטניא רצקיזָאד רעד

 ןבַײרש וצ ןײלַא טווורּפעג ןבָאה עטנרעלעג ךס ַא ,ןשטַײטסױא ןוא ןצעזרעביא טימ

 ייז .תומלש ןוֿפ דַארג ןכיוה ַא וצ ןעגנַאגרעד םעד ןיא ןענַײז עקינייא ןוא שַיערבעה
 סָאװ ,עטנרעלעג עשידִיי עטסּוװַאב טימ שיערבעה ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ַא טריֿפעג ןבָאה
 .סערָאק ייז ןבָאה ערעדנַא טימ ךיוא רעבָא ,לארשי ןב השמ 'ר ןעװעג זיא שאר רצייז
 ַאירַאמ ַאנַא ןילַײרֿפ עטמירַאב יד ןוא ןדעװש ןוֿפ עניטסירכ ןיגיניק יד .טרידנָאּפ
 .שִיערבעה ןבירשעג ןבָאה ,ןכַארּפש עש;עּפָאריײא ֿבור סָאד טשרצהַאב טָאה סָאװ ,ןַאמרוש
 שַיערבעה ןטנכייצעגסיוא ןַא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא סעילעגנַאװצ יד ןענַײז 1615 ןיא
 ןוֿפ ןעמענ ךס ַא ןלייצנָא גנירג טנָאקעג ןעמ טלָאװ ױזַא ןוא .טרצבע בָאקַאי ךרוד
 סע ןבָאה ןוא רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיערבעה יד טנעקעג ןכָאה סָאװ ,עטנרעלצג
 .טַאהעג ביל

 ,ןדִיי ןוֿפ עטכישעג יד ןעוװעג זיא סנַאסענער םעד טָא ןוֿפ טכורֿפ עטסקיטַײצ יד
 שזַאנַאב קַאשז ךרוד שיזױצנַארֿפ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא סָאװ

 םַאדרעטָאר ןיא ךריק רעשיטנַאטסעטָארּפ רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ רָאטסַאּפ ַא ,(8258296)
 :לטיט ןרעטנוא טנַײשרעד טָאה ןוא ,גַאה ןיא רעטעּפש ןוא
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 ןוא טרידיװער ,לָאמ טייוצ ַא רעטעּפש ןוא ,דנעב ףניֿפ ןיא ,1707 םַאדרעטָאר ןיא
 טלדנַאהַאב רע יו םעדכָאנ .דנעב 9 ןוא ןלייט 15 ןיא 1716 גַאה ןיא ,טרעטײרברַאֿפ
 ,קיטקַארּפ ןוא ןּפיצנירּפ עזעיגילער עשידִיי יד ,רעמיטרעטלַא עשידִיי יד תוכירַאב לסיב ַא
 רעדנוזַאב טימ ,סעטקצס עשידִיי יד ןוֿפ עטכישעג יד ךצלריֿפסוא ןוא קיטסימ עשידִיי יד
 רעשינַײטַאל ןַײז ןוֿפ סנָאדגניטנָאה ווירב יד טריצודָארּפער ןוא ,םינורמוש יד וצ קרעמֿפױא
 .מיטרּפ ַא טימ ךוב ןטֿפניֿפ ןוא ןטרעֿפ םעד ןיא ןצנַאג ןיא ּפָא ךיז רע טיג ,גנוצעזרעביא
 בילוצ סיוא טצונ רע .עטכישעג רעשידַיי רעד ןוֿפ גנורעדליש רעכעלריֿפסױא ןוא רעקיד

 ,סרעבַײרש עשיטנַאזיב יד ,רעקירָאטסיה עשידִיי-טינ עטסּוװַאב עלַא לֹּכ םדוק קצוװצ םעד
 עלַא ןוֿפ עיצקעלָאק עלוֿפ ַא טכַאמעג טָאה רע יװ םעדכָאנ ןוא ,רעקירָאטסיה-ןכריק יד
 י.ניא ךָאנ ךיז רע טדנעװ ,ןליצנָאק ןוא ןדָאניס עכעלכריק יד ןוֿפ ןטערקעד עשידַיי-יטנַא
 םהרֿבא ךיוא רָאנ ,ןוֿפיסוי םעד זיולב טינ ןעק רע .סרעבַײרש עשידִיי וצ ךיוא עיצַאמרָאֿפ
 דוד ,"הלבקה תלשלש, סאיהי ,"הדוהי טֿבש, סאגריו ןבא ,"הלבקה רֿפס, סדואד ןבא
 ןוֿפ עטכישצג רצשידִיי ַא ןוֿפ ןװּורּפ עטכעלטנֿפערַאֿפ-טינ יד ךיוא ןוא "דוד חמצ, סזנַאג
 םעד טָא ןוֿפ ףליה רעד טימ .00ת501800ז0 סיקשוא לאומש ךיוא ןוא לארשי ןב השנמ
 ןקידתוינּפנָא ןַא לָאמ עטשרע סָאד ןעמוקַאבוצסױרַא רע טוװּורּפ לַאירעטַאמ ןקידלַאװג
 טסױרג יד .טַײצ-תולג רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןדַײ ןוֿפ עטכישעג רעד רעביא קילברעביא

 ,טייקטנרעלעג רעֿפיט רעד ןיא זיולב טינ טײטשַאב עטכישעג רעקיזָאד רעד ןוֿפ טייקיטכיוו
 םגה .םיא טבעצלַאב סָאװ ,טסַײג םעד ןיא רקִיֹצ רעד רָאנ ,סױרַא טזַײװ רבהמ רעד סָאװ
 גנורעקַאב רעד ךרוד ןרצוו טזיילעגסיוא ןלעװ ןדַיי יד זַא ,טֿפָאה סָאװ ,טסירק רעקיביילג ַא
 לײטרוארָאֿפ םוש ןייק ,טייקטציירעצ םוש ןייק סױרַא טינ רע טזַײװ ,םוטנטסירק םוצ
 ןיא סָאװ ,ןדִיי ןגעק גנונָאזסױרַא זיא סע רעצסָאװ ןעמענוצנָא טיהעגּפָא זיא רע ,ייז יבגל
 ,זַײװַאב רעטולָאסבַא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע ןדַײס ,תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא
 ןשירָאטסיה ןייר ַא ןוֿפ רעדָא ףערטַאב םעניילק ַא ןוֿפ םינינע ןיא ךיוא סָאד רצבָא
 ,םיטֿבשה תרשצ יד ןוֿפ עטכישעג יד ןענעכייצוצנָא טוװּורּפ רע ןעוו לשמל ױזַא .רעטקַארַאכ
 ןַײז ןוא ינדה דדלא ןוֿפ טַײצ רעד ןוֿפ תועידי עכעלטערטוצ עלַא ףיונוצ טבַײלק רע
 טָאה לארשי ןב השנמ סָאװ ,סָאניזעטנַאמ ןוֿפ השעמ רעד זיב גנולייצרעד רעקידמישודיח

 עקיזָאד יד עלַא קידװעגרָאז טריזילַאנַא שזַאנַאב ."לארשי תוקּת, ןַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא

 עקידלוװװנמ יד טּפשמרַאֿפ רע .אנקסמ רעקידתינּפנָא ןַא וצ ךָאנרעד טמוק ןוא תוצידי
 רעגייטש ַא ,רעטלצלטימ ןיא ןדִיי ןגעק ןרָאװעג טלעטשצגסיוא ןענַײז סָאװ ,ןטגנוקידלושַאב
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 ןס ַא רעדָא ,רעמינורב יד ןעמסרַאֿפ ןדִיי זַא ,לובליב רעד רעדָא םד.תלילע יד יװ
 יד קידנעלקיװרעדנַאנוֿפ ןוא ,ןעגנוקידלושַאב עטדנירגַאבמוא ןוא עטמעשרַאֿפמוא ערעדנַא
 רַאֿפ ליֿפעגטימ ןֿפיט טימ לוֿפ רע זיא טַאלב ךָאנ טַאלב ןדַײ ןוֿפ עטכישעג-רעריטרַאמ
 ןעמעלַא ךָאנ .קרעװ ןַײז טימ טמוק רע רעטַײװ סָאװ ,טסקַאװ תולעּפתה ןַײז ןוא ,ןדִיי יד
 .עגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצידַארט יד ןסקַאװעגרעבירַא ןצנַאג ןיא טינ רעבָא רע זיא
 ןופ רעטרעװ טימ טשימעגסיוא רימ ןעגיֿפעג רעבירעד ןוא ,טַײצ רעגנַאל ַאזַא ןיא ןבילק
 ,לדַאט ןֿפרַאש ןוא גנוטּפשמרַאֿפ ןוֿפ רעטרעװ ךיוא ןטלעז טינ בל ןיא גנונעקרענָא
 סָאד ןטלַאה ןלַאירעטַאמ ענַײז יו ױזַא ,טרעכיזעג ןַײז וצ סיוא ןזַײװ ןטקַאֿפ יד ןעוו
 ןדַי ןשיװצ ןעגנויצַאב יד טלדנַאהַאב רע ןעװ ,לַאֿפ רעד זיא סָאד .רעטנוא קולֿפ ןיא
 עגונב ךיוא ןוא רחסמ רעייז ןיא ךיוא רעדָא ןבעל ןכעלגעטגָאט רעייז ןיא ןטסירק ןוא
 עכעלטסירק עקינייא יבגל ןדִיי ןוֿפ ריֿפֿפױא םעד ןגעװ סעדנעגעל עשיכַאנָאמ עסיוועג
 ,עקיליײה יװ ןרָאװעג טריזינָאנַאק רעטעפש ןענַײז סָאװ ,טַײל עמורֿפ

 עיצַאסנעס עסיורג ַא ןֿפַאשעג ךוב סָאד טָאה תונורסח עקיזָאד יד ףיוא טקוקעג טינ
 קרַאטש טָאה סע טַײװ יװ ,העּפשה עקידנרעיוד ַא טַאהעג טָאה ןוא ןענַײשרעד ןַײז ַײב
 טיירגעגוצ טָאה ןוא גנוניימ עקידנשרעה טלָאמעד ויּב יד ןטַײבוצרעביא ןֿפלָאהעגטימ
 רעשיזױצנַארֿפ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עיצַאּפיסנַאמע רעד רַאֿפ געװ םעד
 ךַארּפש עלַאסרעווינוא יד טלָאמעד ,שיזױצנַארֿפ ןיא ןבירשעג זיא ךוב סָאד .עיצולָאװער
 רעד ןוא ץינבייל .טלצװ רעטנרעלעג רעד ןוֿפ ןוא עיטַאמָאלּפיד רעד ןוֿפ ןוא ףיוה ןוֿפ
 רעַיײז ןיא יװ ,שיזױצנַארֿפ רענרעג ןבירשעג ךיוא ןבָאה ךירדירֿפ גיניק רעשיסַײרּפ
 סָאװ ,שיזױצנַארֿפ ןיא ןבירשעג זיא ךוב סשזַאנַאב סָאװ סָאד .ךַארּפש רעשטַײד רענענייא
 רַאֿפ סערעטניא רעד זַא ,וצרעד ןעװעג םרוג טָאה ,טײרּפשרַאפ םוטעמוא ןעװעג זיא
 טקורדעגּפָא זיא ןכיג ןיא רָאג .ןסקַאװעג קרַאטש זיא עטכישעג רעייז רַאֿפ ןוא ןדִיי
 גנוצעזרעביא עקיזָאד יד .תוֿפסוה טימ גנוצעזרעביא עשילגנע ןַא ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג
 ןײװַאב ךיז טָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא .1716 ןוֿפ עבַאגסױא רעד ןוֿפ טכַאמעג זיא
 סָאד ןַײז וצ טרידנעטערּפ טָאה סָאװ ,ןדִיי ןוֿפ עטכישעג עקידנעבליֿפ ַא ךַײרקנַארֿפ ןיא
 ןלעניגירָא םעד ןוֿפ ןדײשרַאֿפ םיטרּפ ךס ַא ןיא זיא יז רָאנ ,קרעװ סשזַאנַאב סָאװ עקיבלעז
 טנָאמרעד ָאד טרעװ סע ,ןטלעז רעיײז טציא זיא קרעװ עטשלעֿפעג עקיזָאד סָאד .קרעוו
 סע זַא ,טכַאמעג טָאה קרעװ סשזַאנַאב םשור ןקרַאטש ַא רַאֿפ סָאװ ,ןוַײװ וצ ידכב רָאנ
 רעקיזָאד רעד ךָאנ .סעטכישעג עכעלנע ןכַאמוצכָאנ ןשטנעמ ערעדנַא ןגיֹוװַאב טָאה
 טינ םגה ,עטכישעג רעשידִי ןוֿפ קרעװ ערעדנַא ךָאנ ןזַײװַאב ךיז ןעמונעג ןבָאה הלחתה
 .קרעװ סשזַאנַאב יװ טַײטַאב ןוא טרעװ ןקיבלעז םעד ןוֿפ

 ךיז ךיא בָאה םַאטשּפָא ןַײז קידנכוז .די-ֿבתּכ ןַײמ וצ םוא טציא ךיז ןרעק רימ
 ןשזַאנַאב וצ טדנעוועג ךיז ךיא בָאה רַאֿפרעד ןוא ,1700 ןוֿפ עטַאד רעד ףיוא טלעטשענּפָא
 די-ֿבתּכ רעשיערבעה רעד .רוקמ םעד םיא ַײב ןעניֿפעג וצ גנונעֿפָאה רעכַאװש רעד טימ
 ןַײמ וצ ךיא בָאה ךָאד ןוא ,ןיילק רעייז קרעװ סשזַאנַאב טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןעוועג זיא
 רעטקעריד רעד ןעװעג זיא שזַאנַאב זַא ,ןענוֿפעגסױרַא ןגינעגרַאֿפ ןוא שודיח ןסיורג
 ,עיסרעוו עשיערבעה יד ןֿפורעגנָא טלָאװ ךיא סָאװ ,די-ֿבתּכ םעד ןוֿפ רבחמ רעד .רוקמ
 טוָאלעג ןסיוא טָאה רע .קרעװ סשזַאנַאּב ןוֿפ רוציק ןקידװעגרָאז רעייז ַא טכַאמעג טָאה
 רָאנ טקישעג רעייז ןבילקעגסיוא טָאה ןוא תוריקח עקירעביא עלַא ןוא הצילמ עצנַאג יד
 עשירַארעטיל יד ךיוא ןעמענוצסורַא גונעג טיהעגּפָא ןעװעג ךַײלגוצ זיא רע ,ןטקַאֿפ יד
 טקנוּפ .טרעו ןשירָאטסיה ןתמא ןַא ןבעגעגוצ רוציק ןַײז רע טָאה םורַא ױזַא ,ןקישּפָא
 םעלבָארּפ רעד רַאֿפ ךיוא ןוא םינורמוש יד רַאֿפ סערעטניא ַא טַאהעג רע טָאה ,שזַאנַאב יו
 ,טַײצ רענעי ןוֿפ עיגָאלָאכיסּפ יד ּפָא טלגיּפש טקַאֿפ רעקיזָאד רעד .םיטֿבשה תרשע יד ןוֿפ
 רעד ןוֿפ דליב קידתושממ רעמ ַא ןענעכייצוצנָא גנַאלרַאֿפ םעד ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ
 עשיטסימ יד ךיוא ןעמענוצמורַא ןוא זַײרקעז םעד ןרעטײרברַאֿפ וצ ,טטכישעג רעשידִיי
 טריסערעטניא ךיז טָאה ןעמ קרַאטש יװ ,ךיוא טזַײװ סָאד ,םיטֿבש ןעצ יד חוּכמ עיצידַארט
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 ַײנ סָאד ןוֿפ טשרעקָא טַאהעג יז טָאה ןעמ ןעװ ,טַײצ רענעי ןיא םינורמוש יד טימ
 .עגּפָא טרָא ךס ַא ךרע יֿפל זיא ךוב םעניילק םעד ןיא סָאװ ,ךיז טמענ ןוֿפרעד .טקעדטנַא
 ןענַײז םינורמוש יד ןוֿפ ווירב יד ןוא םיטֿבש ןעצ יד ןגעוו תוישעמ יד רַאּפ ןבעג
 ,ןצנַאג ןיא טריצודָארּפער

 .עג זיא ,טרעֿפטנערַאֿפ ןרָאװעג זיא רוקמ םעד ןוֿפ םעלבָארּפ יד יװ םעדכָאנ
 רעקיזָאד רעד ןוֿפ רבחמ רעד ןַײז טנָאקעג טָאה רעװ :עגַארֿפ עטייווצ יד ןענַאטש
 ןקיטנַײה ַײב זַא ,ארומ בָאה ךיא ?טכַאמעג ןרעװ טנָאקעג יז טָאה ּו װ ןוא עיצַאליּפמָאק
 ןייק זיא די-ֿבתּכ םעד ןיא .רעֿפטנע ןקידנקידירֿפַאב ןייק ןבעג ןענָאק טינ ךיא לצװ גָאט
 .ַאֹּב זיא סע .די-ֿבתּכ רעלעניגירָא רעד טינ סָאד זיא ךיוא ,ָאטינ רבחמ ןוֿפ ןמיס םוש
 םייוניש ןייק ָאטינ .עיּפָאק ַא טרָאֿפ רעבָא ,טיהעגּפָא טכַאמעג תמא ,עיּפָאק ַא ךעלרעּפמַײש
 ןטיברַאֿפ רעדָא טקעמעגסיוא טינ זיא עזַארֿפ ןייא ןייק ,י"ּכ םעד ןיא םינוקיּת רעדָא
 רעייז ךיז טָאה רעבַײרשרעביא רעד םנה ןוא ,עיּפָאק ענייר ַא זיא סע ,רצרעדנַא ןַא ךרוד
 .יטנגייא יד ןוֿפ רענייא .ןרָאװעג טלכיורטשעג זַײװרעטרע רע זיא ךָאד ,טימעג קרַאטש
 ףיוא רענעייל םעד ןענערָאװ וצ ֿבוח ןַײז רַאֿפ ןטלַאהעג רעבירעד טָאה די-ֿבתּכ ןוֿפ רעמ
 טינ ןלַאֿפעגנַײרַא י"ּכ ןיא ןענַײז סע זַא ,טַײז רעטשרע רעד רַאֿפ טַאלבצַאזרַאֿפ םעד
 ,ןירעד רעכיז טינ ןיב ךיא .אֿפוג טסקעט ןיא ַײס ןוא ךַארּפש רצד ןיא ַײס ןזַײרג קיצניװ
 ,אנרוּפרמ םהרֿבא ןעוועג סָאד זיא רשֿפא ,גנוקרעמַאב עקיזָאד יד טכַאמעג טָאה סע רעװ
 ןַא ,טנכײצרַאֿפ טָאה סָאװ ןוא 1775 רָאי ןיא ןעװעג י"ּכ רעד זיא תושר ןַײז ןיא סָאװ
 וצ טרעהעג י'ּכ רעד טָאה רעירֿפ זַא ,סיוא טזַײװ .טנוֿפ 6 טסָאקעג םיא טָאה רע
 .רעביא עשינעילַאטיא יד זיא יטנַאמַא ןוא ,ַאָאֿפ הידידי תועמשמ זיא סָאד ,ַאָאֿפ יטנַאמַא
 רעװש זיא סע זַא ,ןבירעגּפָא קרַאטש ױזַא זיא טֿפירשֿפױא יד רָאנ ,הידידי ןוֿפ גנוצעז
 ַאלעטס ןוֿפ ןעמָאנ םעד רימ ןעניֿפעג טרָא רעדנַא ןַא ןיא .ןגירקוצסױרַא ריא ןוֿפ סעּפע
 רָאנ ,1775 רָאי ןיא ךיוא ייּכ ןוֿפ ןירעמיטנגייא יד ןַײז וצ טרידנעטערּפ סָאװ ,אגרוּפרמ
 י"ּכ רעד זַא ,רָאלק סיוכרוד זיא ןעגנוקרעמַאב עקיזָאד יד ןוֿפ ,ןַײז טינ לָאז סָאד יו
 .סױרַא טינ קיטנעק טָאה רענייק .עילַאטיא ןיא ןדִיי ןוֿפ טנעה יד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה
 רענייא ןַײז טנָאקעג טינ טָאה סָאד .רבחמ רעד ןַײז טנָאקעג טָאה סע רעװ ,ןענוֿפעג
 ןזַײװּוצסױרַא ךעלרעֿפעג ןעװעג ייז רַאֿפ סע טלָאװ לֹּכ םדוק ,םידמושמ עשידִיי יד ןוֿפ
 םעד ץוח ,ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,קלָאֿפ םעד ןוֿפ ןביולג ןרַאֿפ טֿפַאשביל ליֿפ יױזַא
 ןטלָאװ ןוא וויסרוק ןשלערבעה ןשינעילַאטיא ןכעלטנייוועג םעד ןיא ןבירשעג ייז ןטלָאװ
 רָאנ .ןטסיַארבעה עכעלטסירק יד ןוֿפ טֿפירש ערעװש ןוא עטלקריצעג יד טצונַאב טינ
 .ןגייא יד ןוֿפ ךס ַא .ןַײז טינ קֿפס ןייק ןָאק ןירעד ,רענעילַאטיא ַא ןעוועג זיא רבחמ רעד
 רעגייטש ַא יװ ,םרָאֿפ עשינעילַאטיא יד ןבָאה ,י"כ ןיא ךיז ןענעגעגַאב סָאװ ,ןעמענ
 ,ָאלרַאק ,ָארעװעס

 ןיא רע ,גנודליב ןוא דנַאטש ןכיוה ַא ןוֿפ ןַאמ ַא ןעװעג קיטנעק זיא רבחמ רעד
 ןטימ גנודניברַאֿפ ןיא ,קנעדעג ךיא טַײװ יװ ,ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ רעד ןעוועג רשֿפא
 רימ .שיערבעה ןיא טרידנָאּפסערָאק םיא טימ טָאה רע סָאװ ,ןָאדנָאל ןוֿפ ָאטעינ םכח
 סָאד זיא רשֿפא .ןַאמ םעד ןוֿפ ןרוּפש יד ןעניֿפעגוצסױרַא ןטָארעג טינ טציא זיב זיא
 ןוא גנושרָאֿפ יד ןעמענוצֿפױא קִיעֿפ ןַײז קֿפס ןָא ןלעװ ערעדנַא ?ָאניטנַאמ בָאקַאי ןעוועג
 רעד ןעװ ,עטַאד יד םינּפ לֹּכ לע ;רבחמ םעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןעניֿפעגוצסױרַא רשֿפא
 ָאטינ ןענַײז סע לַײװ ,1716 ןוא 1711 ןשיװצ רָאנ ןַײז ןָאק ,ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא י"ּכ
 .עבַאגסױא רעשיזױצנַארֿפ רעטייווצ רעד ןוֿפ םינמיס ןייק

 ןעמעװ רַאֿפ :עגַארֿפ רעד ףיוא ןרעֿפטנע וצ ןעװעג טלָאװ רעװש רעקיצניװ טיג
 וצ עיטַאּפמיס רעד רָאג ףױא טקוקעג טינ !טמיטשַאב ןעװעג עטכישעג יד טָא זיא
 עשיערבעה יד רעביא רוזנעצ יד .ךעלטסירק ליֿפ וצ ןָאט ןיא ךָאד סע זיא ,טייקשידִיי
 טרירוזגעצ-טינ ַא ןטלַאה וצ הנּכס יד ןוא גנערטש וצ ןעװעג זיא עילַאטיא ןיא רעכיב
 ָאזַא טָאה ןדני-טיג ַא רַאֿפ ,ןדִוי ַא רַאֿפ סיורג וצ ןצוועג זיא םייה רעד ןיא ךיז ַײב ךוב
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 ןיא ןעזַאנַאב ןענעײל טנָאקעג סינ טכָאװ רענייק ,טרפוו םוש ןייק טַאהעג טינ ךוב

 ץוח ;דוס ַא ןבַײלב ךוב םעד ןוֿפ קעװצ םצע רעד זומ םורַא ױזַא .רוציק ןשיערבעה ַא

 עלַא ףיױא טקוקעג טינ .טסּוװַאב טינ םעד ןוֿפ עיּכָאק רעדנַא ןייק זיא י"ּכ םעד טָא

 רעדָא עיּפָאק עטייווצ ןייק ןעניֿפעג טנָאקעג טינ ךיא בָאה םוטעמוא ןשינעכוז ענַײמ

 .עיּפָאק ַאזַא ףיוא זַײוװנָא רעסָאװ ַא

 -וצ ןוא טכעלטנֿפערַאֿפ ןרעװ וצ סיװעג טנידרַאֿפ די.ֿבתֹּכ רצד זַא ,טלַאה ךיא

 ,טרעװ ןטסקיניײיװעניא ןַײז תמחמ זיולב טינ .רענעייל זַײרק ןרעסערג ַא רַאֿפ ךעלטירט

 -ָאליֿפ ןוֿפ ךיוא רָאנ ,טנעמוקַאד רעשירָאטסיה ַא יו םוקינוא ןַא זיא סע תמחמ ןוא

 ןרעו סע .קרעמֿפױא םעד ןעיצ טצצלוצ ךיא זומ ףיורעד סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ןשיגָאל

 עשיערבעה רצזדנוא-ןכַאמ וצ עילַאק רעדָא-ןרעסעברַאֿפ וצ ןווּורּפ ךס א טכַאמעג טציא

 ןרצלקוצסיוא ןֿפורַאב רַאֿפ ךיז ןטלַאה ןשטנעמ עטריציֿפילַאװק ןטסקיצניװ םוצ ןוא ,ךַארּפש

 יד טינ וליֿפַא ,עשיערבצה ןענַײז ייז ןיא תויתוא יד רָאנ סָאװ ,סעזַארֿפ ןוא רעטרעוו

 רימ ןבָאה די.ֿבתּכ רעודנוא ןיא .טסַײג ןשידִיי ןוֿפ טַײװ רעייז ןענַײז ייז ,רעטרעוו

 לָאז יז זַא ,ױזַא ךַארּפש יד ןענַאּפשוצנַײא דַיי:טינ ַא דצמ ווּורַּפ ןװַאקישט ַא טרעקרַאֿפ

 טינ רעירֿפ לָאמ ןייק ןענַײז סָאװ ,סעיצַאוטיס ןוא ןעעדיא טנרעדָאמ ןבעגרעביא ןענָאק

 טנַאסערעטניא זיא סע ןוא ,ךעלגימ יו םרָאֿפ רעשישרבעה גנערטש ַא ןיא ,ןרָאװעג ןעזעג

 רשֿפא זיא ליטס רעד .עכַאנֿפױא ןַײז ןריֿפוצסױא חוּכב ןעוװעג זיא רע קיצנוק יװ ,ןעז וצ

 רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא סע רָאנ ,טלצניקעג זַײװרעטרע זיא ךַארּפש יד ןוא רערצווש ַא

 .גנורעדנּוװַאב ןוא טקעּפסער טימ ןענעקרענָא ףרַאד ןעמ סָאװ ,וּורּפ

 ךיא ביג ,טלַאהניא ןַײז ןוא ךוב םעד ןגעוו גנולעטשרָאֿפ ערָאלק ַא ןבעג וצ ידכב

 טֿפירש רעד ןוא ךַארּפש רעד ךייש זיא סָאװ ןוא ,טלַאהניא םעד ןוֿפ שינעכיײצרַאֿפ ַא ָאד

 :עג רעשידַיי רעד ןוֿפ ףוס םעד ןוֿפ ןוא בייהנָא םעד ןוֿפ עיֿפַא רגָא טָאֿפ ַא ָאד ךיא ביג

 .םינורמוש יד טימ ןוט וצ סָאה סָאװ ,לייט םעד רַאֿפ עטכיש

 ןסיורג םעד טימרעד דוֿבּכ ןבענוצּפָא ןגינעגרַאֿפ רעסיורג ַא רימ רַאֿפ זיא סע

 ,טכעלטנֿפערַאֿפ דנַאב רעד טָא טרצוו ןעמָאנ ןַײז ןיא סָאװ ,ןווָאנכוד .ש רעקירָאטסיה ןשידַיי

 סע סָאװ ,עטכישעג עניילק עטנכייצעגסיוא יד טָא שינעטנעק ןַײז וצ ןעגנערב וצ ןוא

 .קרעמֿפױא ןַײז ריא וצ ןדנעוװו לָאז רעקירָאטסיה רעסיורג רעד זַא ,יָאדּכ זיא

 .טלַאהניא ןוֿפ שינעכיײצרַאֿפ יד טייג רעטַײװ
 לַאניגירָא סשזַאנַאב ןוא רוציק ןשיערבעה םעד ןשיװצ תוכַײש יד ןזַײװ וצ ידכב

 .קרעוו סשזַאנַאב ףיוא זַײװנָא ןַא ןבעגעגוצ לטיּפַאק רעדיווטצי וצ ךיא בָאה

 ./1 שזַאנַאב--ריֿפנַײרא ;1 טַאלב .1 פאק .1 ךוב

 .םיטבש ןעצ יד ןוֿפ ננובַײרטרַאֿפ : אפ *לב .9 'ּפַאק

 ןייק ןוא ןרעטָאט יד ןוֿפ דנַאל ןיא טרידנימע ןבָאה םיטבש ןעצ יד יצ : ב3 'ילב .3 יּפַאק

 .8 יּפַאק ,ע1 ינאב--עקירעמַא

 :יירשאב יד ןבענענ טרעוװ סע ,םיטבש 10 יד ןוֿפ ננוביירשאב עהמא יד ;בפ '?ב .4 יּפַצק

 --טצעזַאב טדָאד ךיז ןבָאה םיטבש ןעצ יד זא ,טניימ ןעמ ּודה ,רעטרע יד ןוֿפ גנוב

 .4 יּפאק ,ע1 ינַאב

 --עיבַארַא ןוא עיּפָאלטע ,ןטּפינע ןיא ןדִוי יד ןוֿפ בושי ןוא םַאטשּפָא ; ב7 ילב .5 יּפַאק

 .5 יּפאק ,ע1 ינאב

 .6 יּפאק 31 ינַאב--:עולַאטיא ןייק ןדִיו יד ןופ ננורעדנאווסיוא יד :ב11 'לב .6 יּפַאק

 --דנַאלשטַײד ןוא ךַירקנַארֿפ ,עינַאּפש ןיא ןדִיו יד ןוֿפ שוטרעטלא סָאד ;א13 '?ב ,7 יּפַאק

 ,7 'מאק ,ׂשז יִּנמַּב



 יּפאק

 "פאק

 פאק

 פאק

 פאק .פ ךוב

 יּפאק

 ּפַאק

 יּפַאק

 5 יּפאק
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 6 "ּפַאק

 1 יּפצק .3 ךוב

 2 פאק

 יּפאק

 *ּפַאק

 פאק

 יּפַאק .4 ךוב

 ופ

 15 טסירק א ןוֿפ ןבירשעג ש:ערֿבעה ןיא עטכישעג ֿצשידיי ַא

 ןברוח םעד טניז ןדִיז וד טימ ןּפָארטענ ןבאה 6 2 ענ רד :אנפ לב

 .8 יּפַאק ,01 ינאב---סונידדה דסיק ןוֿפ טייצ רעד זיב םילשורל

 ,סונידדה 0: סעיצולַאװער דעדָא קו אה יד ןוֿפ עטכישעג יד ;ב16 'לב

 ק ע1 ינַאב--132 רָאי ןיא אבכוכ:דב רעטנוא ןשינעעשעג לד זיב טַייצ

 םענער א םימכח ערעדנַא ןוא אֿביקק לבר ןוֿפ םידימלהת יד ןנעוװ :א18 'לב

 .10 יּפצק ,71 ינאב--דָאירעּפ

 ,ש1ינַאב--ָאדעוועס ןוֿפ טַירצ דעד זיב 137 ןוֿפ ןדיו יד ןוֿפ עטכישעג : ב18 'לב

 פאק

 ָאדעװעס ןוֿפ עירעּפמיא רעשימיור דעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג :א19 '?2ב

 .19 יּפאק ,ע1 ינַאּב--רוד ןטירד ןוֿפ פוס ןזיב

 תוס ןזיב ָארעוועס ןוֿפ לֿבב ןיא ןדִיי יד טימ ןֿפָאדטענ טָאה סע סָאװ ;'ב390 'לב

 .13 יּפַאק וי 'נַאב--רוד ןטידד ןוֿפ

 .14 יּפַאק ,ע1 'נַאב--רוד ןטדעֿפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג : ב29 'לב

 רוד ןטֿפניֿפ ןיא עידעּפמיא רעשיכודג רעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג : א97 'לב

 .15 יּפַאק ,ע1 ינַאב---(ה"י)

 םעד תעב עירעפמיא דעקידבדעמ רעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג :א99 'לב

 .16 יּפּטק ,ץז ינַאב--(ה"י) רוד ןטֿפניֿפ
 ןט7 םוצ זיב עיוּפָאיטע ,עיבַארַא ,עיסדעּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג :'ב30 'לב

 .90 ,19 ,18 ,17 'ּפאק ,ץ1 ר א רוד

 ,90 ,19 ,18 ,17 יּפַאק ,ש1 ינאב--ןקידדעירדֿפ םעלד ןוֿפ ד 833 לב

 ,לינַאּפש ,עילטטיא ,לָאּפָאנרטנַאטסנָאק ,םיור ןיא ןדִדי יד ןוֿפ עטכישעג ; א34 'לב

 .21 יּפַאק ,ע1 ינַאב--(ה"י) דוד ןט7 ןוא ןט6 ןיא ךַילדקנַארֿפ

 .1 יּפאק ,011 ינאב- םידזוּכ יד ןוֿפ ךלמ םעד ןופ עטכישעג : ב38 לב

 ןט8 ןיא רעדנעל עקידהדזמ יד ןיא תולג ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג : 340 'לב

 .9 יּפַאק .711 ינאב--ה"י ןט9 ןוא

 ,עינַאּפש ,עילַאטײא ןיא ,עורעּפמיא דעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישענ ;א89 'לב

 .3 יּפַאק ,שן1 ינַאב--ה"י ןמפ ןוא ןט8 ןיא דנַאלשטײד ,ךילדקנַאדֿפ

 בצמ רעד ;א46 'לב

 .4 יּפַאק ,ען1 ינַאב

 --טרעדנוהרָאי ןט11 ןוא ןט10 ןיא ֿברעמ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ֿבצמ רעד ;א47 'לב

 .פ 'ּפאק ,עוז ינַאב

 --טרעדנוהרָאי ןט11 ןוא ןט10 ןיא חרזמ ןיא ןדִיי יד ןופ

 ,דנַאלשטינד ןיא ןדִיי ףיוא תוֿפידר ןוא תומוהמ עסיודנ ; 349 'לב

 :ךָאי ןט12 ןיא ֿפרעמ ןוא חרזמ ןיא ןדִיי ןנעװ טכירַאב רענײמעגלַא ; אפס 'לב

 .7 יּפַאק ,שןז ינאב -- תועסמ רֿפס ןוֿפ רבחמ םעד ןימינב ןוֿפ טרערנוה

 .8 יּפַאק ,ץוז 'נַאב--טרעדנוהרַאי ןט19 ןיא ןדִוי יב םימכה עסיורגנ ; א53 'לב

 ברעמ ןיא ןוא הרזמ ןיא ןענַאטשענֿפױא ןענַירז סָאװ ,םיחישמ עשלַאֿפ : 355 'לב

 .9 יּפַאק ,עֵזז ינאב--טרעדנוהרָאל ןט19 ןיא

 ןיא ןוא חדזמ ןיא היי ןט12 ןיא ןדִיי יד ןוֿפ (תומוהמ) עטכושענ ; א57 פב 0

 = ט

2 

 .10 יּפַאק ,ע11 ינַאב---ברעמ

 ןנעק םוֿפידר ןופ ןצעזענ ןוא ןפערקעד עכעפטסירק יד רַאֿפ םימעט יד ; 359 *ב

 ,ש11 י:אב - (ןטעדקעד ןוא ןעעזענ:סננוקירדרעטנוא יד ןוֿפ גנולמַאז עלוֿפ) ןדִוי

 ,11 יֹפַאק

 413 ,12 יּפִטִק ,לזז ינַאּב--ןדִיי יד ןגעק ןטקידע ןוא ןטעוקעד ; 366 יב
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 .פ ךוב

 .3 'פַאק

 .4 'פַאּק

 5 פאק

 .} יּפַאּק

 .2 'פטֹק

 .4 פאק

 .5 'ּפַצּק

 .6 "פאק

 .7 יּפַאּק

 .8 יפאק

 .9 פאק

 ססירק א ןוֿפ ןבירשעג שֵלערבעה ןיא עטכישעג עשידיי 8

 --(ה*י) רוד ןט14 ןוא ןט13 ןיא חרזמ ןיא ןדיי יד ןוֿפ (תומוהמ) עטכישענ ;א71 'לב

 .14 יּפאק ,עזז ינַאב

 --טרעדנוהרָאי ןט14 ןוא ןט13 ןיא עינַאּפש ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישענ ; 372 'לב

 .15 יּפאק ,ט11 ינַאב

 .רעדנוהרָאי עטנָאמרעד ןביוא יד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ןדַײל עכעלקערש : 375 'לב

 .16 יּפַאק ,ע11 'נַאב--רעט

 --טרעדנוהרָאי ןט14 ןוא ןט12 ןיא עילַאטיא ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג : 378 'לב

 .17 יּפַאק ,ע11 ינַאב

 זיב טרעדנוהרָאי ןט13 ןוֿפ ךַײרקנַארֿפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג : 380 'לב

 .18 פאק ,עזז ינַאב--ׁש1 ָאלרַאק רעטנוא שורינ םענײמענלַא דעייז

 רעד זיב גנובײרטרַאֿפ רעײז ,דנַאלננע ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג : 486 *לב

 טָאה לעװמַארק סָאװ ,שינעביולרעד רעד וצ זיב טלייצרעד רע) טַײצ רעטסַײנ

 .רָאֿפ ןַײז לָאז סָאװ ,הוּכיװ ןסיוועג ַא ןגעוװ ןוא ,ןעמוקוצקירוצ ןדִיי יד ןבענעג

 רשֿפא| םרמע ןּב ֿבקעי יבר טימ רָאדיק ןעמָאנ ןטימ םענייא ןשיווצ ןעמוקענ

 .19 יּפַאק ,עזז ינַאב--(|אנאדנבא ֿבקעד

 ןוא ןט13 ןיא דריזַאא ןרַאננוא ,דנַאלשטַײד ןיא ןדִיד יד ןוֿפ עטכישענ : 388 'לב

 ,90 יּפַאק ,ע11 ינַאב--ה"י ןט4

 ןוֿפ ןוא טרעדנוהרָאי ןט15 ןיא עינַאּפש ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג ; א92 'לב

 .21 יּפַאק ,טזז ינַאב--1496 ןיא לַאנוטדָאּפ ןוֿפ ןוא 1492 ןיא שורינ םעד

 :נוהרָאי ןט17 ןוא ןט16 ,ןט15 ןיא חרזמ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישענ ;'ב98 לב

 ,99 יּפַאק ,ץ11 ינַאב--טרעד

 .94 יּפאק ,ע11 ינשב--חרזמ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ ךשמה ; א102 'פב

 .24 'ּפאק ,ע1 ינַאב--דנַאל ןקיליײה ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג ;'3103 ילב

 --רעטרעדנוהרָאי ידווצ עטצעל יד ןיא עקידֿפַא ןיא ןדוי יד ןוֿפ עטכישעג :א105 'לב

 ,27 יּפאק ,ץן} ינַאב

 רעדנעפ ערעדנַא ןיא ןרא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג : 108 'לּב ,10 יּפַאק
 .28 יּפאק ,שץ11 ינאב--רעטרעדנוהרָאו ייווצ עטצעל יוד ןיא עירעּפמיא רענעי ןזֿפ

 .נוהרָאי עטצעל ירד יד ןיא עילַאטיא ןיא ןדִיי יד ןוֿפ בצמ רעד :ב109 'לב .11 יֹפאֹק

 ,רַאֿפרעד זַײװַאב א זיא סָאד) .גנורעדליש עיונעג ץנַאג א .(1671 זיב) רעטרעד

 .עטשַאב טרערו סָאװ ,רענעילַאטיא ןַא ךעלרעּפמַײשַאב ןעוועג זיא רבחמ רעד זַא

 ןוֿפ עיצפידקסנַאדט רעד ךרוד ןוא טֿפירש רעד ךרוד ,טנָאמרעד ןיוש יװ ,טקיט

 ,99 יּפַאק ,טזז ינַאב--(ךוב ןצנַאג ןיא ןעמענ:ןנייא יד

 זיב) רעטרעדנוהרָאו יײװצ עטצעל יד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג ; 3114 'לב

 .30 יּפַאק ,ש1 ינאב--((4

 טרעדנוהרָאו ןטצעל ןיא דנַאלשטַײד ,ןליוּפ ןיא ןדִיו יד ןוֿפ עטכישעג ; 3118 '53 .

 .81 יּפאק ,טוז ינאב--|ז 561 1640--| 561 6

 ,49 יפַאק ,עןז ינַאֿב--(1687 זיב) ָאדנַאלרָא ןיא ןדִיי יד ןוֿפ בושי רעד ;3120 23 .

 .ףָאו ןטצעל ןיא ןרִיי יד ןוֿפ בצמ ןקיטצוא םעד רעביא קילברעביא : 3123 'לב

 ,33 יּפַאק ,ע11 ינאב--טלעוו רעד ןוֿפ ןלייט עלַא ןוא טרעדנוה

 ,יימ ןוא תורּבס ןוא ןדִיי יד ןוֿפ גנורעקַאב רעד ןגעוװ ננוטכַארטַאב ; 3196 '53 .

 --(טסירק ַא ןעװעג זיא רבחמ רעד זַא ,טזַײװַאב לטיּפאק סָאד טָא) ןעגנונ

 ,34 'פאק ,ע1/ יטב



 טל יא

 טסירק ַא ןוֿפ ןבירשעג ש:ערבעה ןיא עטכישעג עשיִדְיי ַע

 ,ח:ַאב ןטידד ןַײז ןוֿפ (שיערבעה ןיא) טצעזעגרעביא עזָאניּפס ןוֿפ סעירָאעט :3134 3

 7 יּפַאק ,17 ךוב

 .39 'טאק ,7 ךוב ,/ יב 'נַאב--(לפעק א ןָא) :א138 '?ב

 .36 ןוא 26 'ּפאק ,ע11 ךוב 'נשּב--פינורמוש יד ןגעוו (גנוטכאדטַאב) גנזישרָאֿפסיױא ;א139 'לב :

 זיא םיא ןוֿפ סָאװ ,רבהמ םוצ ךייש קיטנעק זיא סָאד) ןבירשעג ךיוא טָאה רע :א146 'לב

 טרזח רע ןיא (25 יּפַאק ,7 ךוב ,ש 'נַאב--ננוצעזדעביא עשיערבעה רד טכַאמעג

 ןוֿפ קינָארכ רעד תוּכמ 1706 ןיא םיא וצ ןבירשעג טָאה דנַאלער סָאװ ,רעביא

 ןוֿפ ךוּב סָאד ,טנָאז רע גילדעװ ,ןָא רז ןֿפור םינורמוש יד סָאה ,םינורמוש יד

 ַא ,טבדירש רע .עשוהי ןוֿפ עטכושעג רעד טימ ןָא ךיז טבייה יז ליײװ ,עשרהי

 טצעזעגרעבוא זיא סע רָאנ ,שיבַארַא ןיא טציא ןַארט 89 זיא עשוהי ךוב סָאד

 ,ןעגנַאנעג ןרָאלרַאֿפ תועמשמ זיא סָאװ ,לַאנינירָא ןשיערבעה 8 ןיֿפ ןרָאװועג

 ,םעד ןוֿפ ט:עמנַארֿפ א .ןעניֿפעג וצ סע טכוזעג טסיזמוא ןבאה ףלָאדול ןוא רע

 לאובש טקורדענּפָא טָאה סע סָאװ ,ןיסחוי רֿפס ןיא ןַאדַאֿפ זיא ,רע טגָאז

 .לָאּפָא:יטנַאטסנָאק ןוא ןעפוס

 ,דנאלּבנע ףיא רעדירב ערעייז וצ םינודמוש יד ןוֿפ ווידב ַא :א{פִפ יב

 .ךיֿבתּכ רעד ךיז טקידנע טיּברעד

 () ןטֿפינש צשילאטסיה



 "ףיירטשיא תנידממ הרי

 21-1420 "הריזג רעניוװ , ג"ַא רעד ןגעװ קינָארכ רעשירָאטסיה רעד ןופ טסקעט

 / ױװ סיורק .ש 'פָארּפ ןופ ןעמוקַאב

 טקורד סיורק .ש 'ֿפָארּפ סָאװ ,"ךיירטשוא תנידממ הריזנ, קינָארכ עשירָאטסיה יד

 ןוֿפ עֿפָארטסַאטַאק רעסיורג רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ רוקמ רעטסקיטכיוװ רצד זיא ,ָאד

 ןטַײצ יד ןיא ןדַיי עשיכַײרטסע יד ללכב ןוא רעניוו יד ןֿפָארטעג טָאה סָאװ ,1421-0

 -עגּפָא ןעװעג לָאמַא ןיוש זיא קינָארכ עקיזָאד יד ! ןטֿפניֿפ טעד טכערבלא גָאצרעה ןוֿפ

 ,"ינדא השצמ רֿפס, םעד ןיא ונַײה ,עבאגסיוא רענעטלעז ַא רעייז ןיא רעבָא ,טקורד

 .אֿביקע ןועמש ןוֿפ ןבענעגסױרַא ,סעדנעגעל ןוא ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה ןוֿפ גנולמַאז ַא

 (1724) ד"ּפּת ןיַאמד טרוֿפקנַארֿפ ןיֿפ עבַאגסיוא רעד ןיא-לָאמ ןטשרע םוצ ,ףסוי ןב רעב

 ;טנַאקַאבמוא ןבילבעג זיא קינָארכ רעקיזָאד רעד ןוֿפ רבחמ רעד זיא רעװ ? .ב"נ לטיּפַאק

 טָאה רעטעּפש .}שוריג ןכָאנ ךַײרטסע ןוא ןיוו ןוֿפ םיטילּפ יד ןשיװצ ןכוז םיא ףרַאד ןעמ

 טנעמוקָאד םעד ןעװעג רבחמ ןײילַא רע טָאה יצ ,ןרַאגנוא ןיא טצעצזַאב קיטנָאק ךיז רע

 ןעגנַאגרעד זיא זנוא וצ ןוא שיערבעה ןיא ןעװעג זיא לַאניגירָא רעד רעדָא ,שידַי ןיא

 ןיא סיורק 'ֿפָארּפ טײטשַאב סע סָאװ ףיוא-- ,"שטַײד:-שידַײ, ןיא גנוצעזרעביא יד רָאנ

 יד ןשיוװצ תוצד-יקוליח ַא ןַארַאֿפ זיא םעד ןגעוװ--,'הריזג רעניוו; רעד ןגצוו ךוב ןַײז

 ,קינָארכ רעד ןוֿפ טנַאירַאװ רעצרוק רעשיערבעה ַא תמא טנַאקַאּב ןיא סע .רעשרָאֿפ

 -שידַַײ, ןיֿפ גנוצעזרצביא ןַא זיא אֿפוג סָאד רעבָא ,1582 ןיא עקָארק ןיא טקורדצג

 .מצזקצ ןַא .ןעגנַאגרעד טינ לַאניגירָא ןיא זדנוא וצ זיא סָאװ ,טסקעט ַא ןוֿפ * ,"שטַײד

 ,ענַאיעלדָאב רעד ןיא ךיז טניֿפעג עבַאגסוא רעשִיערבע ה רעקיזָאד רעד ןוֿפ רַאלּפ

 ןיוא הריזג יד; די-ֿבתּכ ַא :שידַײ ןיא ןטסקעט ערעדנַא ייווצ ךיוא טגָאמרַאֿפ סָאװ

 .לצז ַא ךָאנ ןוא ,עיצקעלָאק-םיײהנעּפָא רעד ןוֿפ רעבירַא ריא וצ זיא סָאװ ,"ךיירטשיוא

 ,/ןשטייטו טשייט ןיא הריזג רניוו יד זיא סָאד; נ'א ,עבַאגסױא עטקורדעג צנעס

 ןוֿפ טקורדעגרעּביא רַאלּפמעזקע רענַאיעלדָאב םעד טל זיא עטצעל יד .1609 עקָארק

 ןַא טימ ? ,"ןיו וצ עצסַארטשֿפעש רעד ךובנעדוי, ןַײז וצ הֿפסוה ַא יװ ןַאמדלָאג .א

 ר"ד סָאװ ,עיצּפירקסנַארט רעד טיול ,תויתוא עשט ַײד טימ רעבַא ,זילַאנַא ןכעלריֿפסױא

 ,טגרָאזַאב עבַאגסױא רעד רַאֿפ טָאה ױדנַאל דערֿפלַא

 ךַײרטסע ןוֿפ ןבירטרַאֿפ ,טבַײרש קינָארכ יד יװ ,?דלַאװעג רעצנַאג טימ,, ןעמ טָאה 1420 יַאמ ןיא 1

 רעמ 1000 ןּוא (רעדניק ןוא ןעיורֿפ ,ןָאזרעּפ 800--"אכבה קמצ, ןַײז ןיא ןהּכה ףסוי טיול) ןדַיי עמערָא עלַא

 ןֿפױא טנערברַאּפ ײז ןוֿפ לײט ַא ןעמ טָאה ,1421 ץרעמ ןיא ,רעטעּפש ,הסיֿפּת ןיא טצעזעגנַײרַא עכעלגעמרַאֿפ

 ךַײרטסע ןיא ֿבושי רעשידִיי רעצנַאג רעד ;טריקסיֿפגָאק םוטנגײא רעייז ,דמש וצ ןעגנּווצצג לײט ַא ,ןֿכױהרעטַײש

 .שרוש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא (תוליהק 17)

 טיג ךָאנ "הריזג, יד זיא טרָאד רעבָא ,1091 טריֿפ זיא "ה ישעמ, 'ס ןוֿפ עבַאגסיא עטסטלע יד 2

 יד ןיא ךיֹוא ןַארַאֿפ זיא יז , 1724 צּבַאגסױא רעד וצ ןרָאװעג ןבצגעגוצ יז זיא לָאמ ןטשרע םוצ ;טקורדעגּפָא

 534 מט 1 12 ט55, 016 1/נסםסז (1650188 :עז ;(טריֿכ) 1779 ןוא 1732 ,1725 ןוֿפ סעבַאגסױא

 .וצרעד גנוקרעמנָא יד ךיוא טסזמ ןפמזס 1421. 10168--1.612219 1920, ק. 76, 8

 407 יז ,תזצד ,םיורק 6

 4 א. 60164װ 8 ת, 25 |ט06תסטסג 646 00641812956 עט 3015. 0018 1908
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 ,ןעמונעג ,רערצדנַא ןַא זיא ,ָאד רעביא טקורד סיורק .ש יֿפָארּפ סָאװ ,טסקעט רעֹד

 זיא ללכב .תואיצמה-רקי רעסיורג ַא טציא ןזיא סָאװ ,'ינדא ישעמ 'ס, ןוֿפ ,טגָאזעג יו

 5 ,טנַאקַאּבמוא יװ טעמּכ ןעוועג טַײצ עגנַאל ַא קינָארכ עקיזָאד יד

 ןוֿפ טסקעט רעדנַא ןַא; :סיורק יּפָארּפ טביירש זדנוא וצ ווירבטײלגַאב ןַײז ןיא !

 ןַאמדלָאג .א ןוֿפ ,טֿפירש רעשיניײטַאל ןיא ,טכצלטנֿפערַאֿפ ןעוועג זיא "הריזג רעניווא רעד

 זיא ,ָאד ןכעלטנֿפערַאֿפ רימ סָאװ ,טסקעט רעד ."עסַארטשֿפעש רצד ךובנעדוי, ןַײז ןיא

 זַא ,קיטכיו זיא הז םושמ .ןעניֿפעג וצ ןטלעז רעייז טציא רעבָא ,טקורדעג ךיוא תמא

 ןענַײשרעד רעדיו טציא לָאז טנעמוקָאד רעשירָאטסיה רעשיסַאלקטשרע רעקיזָאד רעד

 ךיא בָאה טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה ןוֿפ .ןרעװ טנַאקַאב ןעמעלַא ןוא ךוב-ווָאנבוד םעניא

 ."הריזג רעניוו יד, קרעװ ןַײמ ןיא טצברַאַאב טסקעט םצד

 ןב לארשי ,טַײצ רענעי ןוֿפ ןטעטירָאטױא עשינבר עטסנעצזעגנָא יד ןוֿפ רענייא

 ןוֿפ זיא ןוא הריזג ענעבירשַאב יד טכעלעגרעביא ןײלַא טָאה טָאװ ,ןילרסיא היחתּפ

 ּת"וש ענַײז ןיא טָאה ,? גרוברַאמ ןַײק רעטעּפש ןוא עילַאטיא ןייק ןֿפָאלטנַא ךַײרטסע

 רעמינָאנַא רעד .1421--1420 ןוֿפ הריזג עקיזָאד יד טנָאמרעד ,א"מר ןמיס ,"ןשדה תמורּת;

 ךיז קידנֿפוררַאֿפ השעמה-רוּפיס ןַײז ןָא רעבירעד טבייה קינָארכ רעזדנוא ןוֿפ רבחמ

 ,טעטירָאטיױא ןסיורג םעד ןוֿפ רֿפס ןֿפױא

 עיצקַאדער

 * ךיירטשוא תנידממ הריזג

 יא"פק ןסינ 'ט ה"ע ןויס דוי פ"ק טיֿפלא 'ה טליצינ טאה ןמ זא ראי ןיא ןזעוויג זיא הדיזג לד

 א"מר ןמיס ןשדה תמורת רפס ןיא ןבירשנ טיטש שד 'נוא

 ןיא לשומ ראוו רעד ךיידטשוא ןיא ןזעווינ דאו סכוד ןייא אימט קיהש סנודה בנ

 יטירצ ןיוא ןפארטינ לאמ ןייא ךיז טאה סע ןונ .ךיירטשוא קננ

 שאוו (םילובליבו חולילע) לטייא רע טאה דזא ;ןהיצ המחלמ רעד ןיא ןלאז טאה סכוד רעד שד

 טה רע נוא 'ןזעווינ ןייז (הלשממ) ןייז רטנוא יד ןפדאוויג םידוהי ףיוא ןזעווינ זדא רקש נורא שלאפ

 ראו תולהק יד ילא ןא ןעטאבינ דע טה רזא :טאהינ ךיז רטנוא םיבושי נוא תולהק ליפ דאג

 טה נוא ןפולטנא ןלוז טינ יז זד םידוהי יד ןעטיה וצ :טאהיג טה ןגיטלעוויג וצ טראדלנ רע

 ךיז רע ליוו טלאמ עניבלעז שד יהמחלמ דעד ןיא ןקילנב טרעוװ טינ טרדנוציא רע ןעוו ןראוושינ

 ןייא םידוהי יד טה רע םוראוו יןייז םקונ ךא רע ליוו (ו'שי תמקנ םגו) םידוהי יד ןא ןייז םקדנ

 ןיא טכיודב רע זאוו טקישג וצ (המחלמ יּלכ) אנוש ןייז ןא ןטעה יז איוו :ןעפראווינ וצ הלרּפע

 יד לא ןמ זא 'הנידמ לצנג ןייז ןיא תוררש נוא םידבע ינייז לא ןא ןלוֿפיב טוה נוא :המהלמ רעד

 רלאב וזא יןצדז ןיזאק ןמ לוז םיררשע איד ןוא ילוז ןבײרשרֿפ דנאל ץנאג ןייז זיוא .םיינע םידרהל

 'םיעשר יד יטכענק ינייז עשר סעד ןיגנניג ןייז אד יהמחלמ רעד ןיא ןנוציג זדא סכוד רעד זא

 ןבה םיעשד יד נוא ןבאה טאהינ יז זאוו טונ נוא טלענ ריא לא ןמונינ קעווא אדז ןבאה ןוא

 רעד |!} טידהי אייב טאה ןוכשמ ןייא רעד לרונ רעכלעוו ; דנאל ןצנאנ שעד ןיא ןֿפדר זדוא ןזַאֿפ

 יןמענ תונכשמ ריא ךיז איז ןלאז אד :סכוד םעד ןרעהינ לוז טלעג שד נוא ןזרל זיוא זל לדז

 :םורצוא ריא ןזייוו ןלאז איז ןעטראוו רעד :ןאטינ ןא תורצ שורג םידוהי יד יז ןבאה דא רד

 ראוו אד 'םאק זדמח ןיא נאט ןיינ זע אד נוא 'ןזעוװינ הנידמ רעד ןיא םירישע לשררנ ןידז זע ןעד

 איד ןיז שרנמ ןלעוו טה ןוא 'סכוד ןופ קקלשרמ רד עשד רד ןמוקנ זיא אד 'תבש ןא ןיבע זע

 .394 הרעה ןֹוא 75 */ ,ה"צד ,סיורק ל"נֿפ 5

 .רעטָאֿפ ןוא רעטומ ןַײז ןעמוקעגמוא ןענַײז עֿפָארטסַאטַאק רעד תצב 6
 ןבדרטשמא תויתואב יז אנעה ןמלז ר"רה ןב ןושמש |? שדהה) שדוחה סופדב עה השצמ רֿמַס , טצגופ *

 ,1724 יוג ,םירֿפס דקע תיב ,גרעבדעירֿפ לג ; 79 -- 75 טָאלב ,(1725) ה"פת ,,.תנשג
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 טינ יז ןמ זא ןײז לדתשמ ןנעק טאה ןמ :!יא ןגנגוצ רעװש ץנאנ זע ראוו אד 'תבש ןא םיינע

 טאה אד 'יפאק אידפ נאטנוז ןא זע אֹד נוא .אידפ גאטנאז ןא םראיינ יןייז שרנמ תבש ןא לאז

 טזומנ ןבאה יד 'ןזעווינ שרנמ טאה ןמ יד םידוהי יד נוא 'טלאוויג רצנאנ טימ ןבירטרפ יז ןמ

 רעדיוו גאט שנבעל ריא לא ןלעוװ טינ יז זא ילודנה םרח אייב ןייז ךיז םיוא לבקמ נוא ןרעווש

 ןמונינ קעוװא (27 רשאכ לכה) איז טאה עשר רעד נוא :;ןנואװ וצ אד םוא ןמוק ךיירטשוא ןיא

 זיונה ראט םעד וצ ןבירטנ יז רע טה אד :יטוה ןבירטרֿפ יז רע אד נוא יןבאה טאהינ איז שאוו

 ןמ טאה ןוא ֿפיש יניילק ינייא ןזעוװנ זיא ןטראד נוא :טינ |! } א'ינוד ךאב רעד וצ ןאמ ואוד

 ךילֿפיש איד ןיא איז זיב טראווינ גנ5 וזא טינ עשר רעד טאה וזא 'ןציז ןיירד ןשייהינ איז

 איז ןופ טאה ןוא 'ןעֿפרעװ ןיינא רעדננא דעביא ןשייה איז טאה רע טראיינ :ןייז ןניטשג רדסכ

 םוריעב) ןבילבנ יז ןייז אד יןבאה טאהינ ךיז ייב איז זאוו טודב שד וליפַא ןמונג קעווא שלא

 ןאירשינ יױףעבאה טאהינ ךיז אייב יז יד רעדניק יניילק יד ןבה וזא 'טורב ןא (וליֿפא ,לכ רסוחבו

 ינײלק יד רביא ךיז טאה רעד םיעשר יד ןּופ רענייא ראוו וזא 'טורב םוא ןייוויג רטיב ןייא

 םייוקמ זיא םעד טימ ןֿפראווינ ןֿפיש יד ןיא רדיוװ טורב שד יז טאה נוא "ןזעוװינ סחרמ העדניק

 וזא ןֿפרעװו וצ ןֿפיש יד ןיא טודב םעד טימ ןעד '(םלועל איה הער םיעשר לש ןסהֿבוט) ןעראוויג

 םיעשר יד ןבאה ןוא 'ןזעווינ חיממ נוא ןטלאכשינ ףפעק יד יוטלא נוא יננוי יכילטע יז ןבאה

 א"ינוד רעד ףיוא רדוד רדוא רדיֿפ * רדנוז איז ןנייז וזא :ןסיוטשינ בא ןטראב ןוֿפ ןֿפיש יד

 םתודיסהו םישנו םיקידצ םישנא) איד ןבאה וזא ןייז ןראפינ וזא יז איו ןונ יןראפינ בא םארטש

 ןפלאהינ יז טאה י"שה נוא (אוהה םֹויב 'ה עשריו) ןעגניז וצ הריש ןבאהיג ןא (תולכו םינתח

 (אבצ רש) ןייא טאה רד עשר רד קלשרמ רעד ןונ (ןירננוא רדוא רגה הנידמ) ןיא טריֿפיג נוא

 ןא םידוהי יד איוו ןונ 'ןמוק ןיהא ןרעוו רשאוו םעד ףיוא יז ואוו ןהעז וצ םוא 'טקישעג ךאנ

 רש) םעד ןהעזרד יז ןבאה אד יוניטשנ שיורא דנאל ןעד ףיוא יז ןייז וזא :ןבירטג ןא ןייז דנאל

 דלאב המשנ יד ןקרשרד ישורנ רֿפ איז שד :ןקארשרד רעז ךבענ יז ןנייז אד יןגאי ךאנ (אבצ

 :ליר ןגאלשרד ילא יז רע שד יז ףיוא םורד טמוק רע טכודינ ןבה יז ןעד יןננאנעג זיוא רעוו

 זד טנאיג ךונ םורד ךייא באה ךיא ןעבוהינ ןא יז וצ רע טאה אד זיא ןמוק לז וצ רע איוו נוא

 דנאפ רעזנוא ןיא טימ רעדיוװ ךייא ךיא ליוו וזא 'ןייז רֿפוכ טלוז ילא ךייא ריא שד םורד זיא

 רעוו ריא נוא 'ןײז טרעינ דנאפ ןצנג ןיא טרעוװ נוא :יןייז ןרעה לטייא טרעוװ ריא נוא יןמעכ

 ןטביה טלאב ןוא ןבאה 5 ןימ רעצ ןייק נוא גראז ןייק טרעוװ ריא נוא יןבאה ןגוננ טוג נוא טלענ

 'טאנ הניצניײא ןייא זיא טאנ רעזנוא טאנ שטייט זיא זד '(דחא 'ה וניהלא 'ה) ןיירש וצ ןא יז

 יז ןבאה אד ןייז רֿפוכ ןלעװ טינ איז זד ןבאה טרעהיג ןבאה טנאינ ךאנ איז יד םיעשר יד אד

 לכ ונגרה ךילע יכ) ןראווונ םייוקמ קוספ רעד זיא אד 'נאט ןצנג ןייא ןגאלש רד םידוהי יד ןוֿפ

 ךיז ןזאל נוא ןטכיר זיוא איז טימ טשינ ןנעק יז ןבאה ןהעזינ םיעשר יד זע איוו ןונ :(םויה

 טינ ךילא טזאפ ;ןבוהינ ןא םיעשר יד ןבה אד :ןיײז רֿפוכ ןלעוו ךיז יז יא ןגאלש רד רביל

 ןקנד טאנ טכעמ ריא (?כ2 רסוחבו םוריעב) טייז נוא 'ןעדראווינ שרוגמ טייז וזא ריא זא ןסירד רפ

 איד רדירב ירעייא זד ןשניוו ךייא טכעמ ריא טראיינ יטכאדבנ ןוֿפ רד טה ןבעל ראייא ריא זד

 ךיױא אייב טלאטשינ ןיײא אוז ןיא ךא ןטכעמ 'יהנידמ רעזנוא ןיא ךאנ ןייז !נוא ןייז םירישע

 ריא ךיײלג יןיטשש זיוא תורצ ןייא רֿפ טייצ ןצדוק ןיא ןרעדו יז שאוו ןשיוװ טלוז ריא טראיינ : ןייז

 זד ןייז החמשב ריא טכעמ םורד 'ןיטש זיוא נוא ןעדיופ ןזומ ןרעװ יז איוו :םרעװ ןרעה לואוד

 ןונ .טלעוו ןיה טרעבלעז ריא ואוו ןצעזיב ךייא טנעק נוא :ןמאקינ ןוֿפ רד טייז ןדוש רדנוז ריא

 איד ןופ טשיװנ שקינ ןבאה יד י"זעוונ ןייז ךיירטשרא ןיא נוא ןיוו ןיא ךאנ יד םידוהי יד

 טימ זע איוו רדוא "ייז טוט רדוא ןבעל ךאכ איז בוא 'ןזעװנ שרנמ טאה אד ןמ איד םידוהו

 זד ןטאבינ נוא ףןבירשג ףירב ןייא רנעל םעד שיוא סכוד רד טאה םעד ךאנ 'ןננאג וצ זיא אדז

 טימ איוז זע :ןדיר טשינ לוז ידוהי ןײק טימ יונ ןײק שד 'ידנאל ןצנג ןיא ןֿפור זיוא ?וז ןמ

 ,רעדייא == 1

 ןָא *

 ורצמ ,ןימ= !
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 טאה נוא '"ןיװ ןוֿפ ליימ אייוצ 'ןעניוצינ גרובאיינ ןעק סכוד רד זיא ךאנ יןיילק רדוא שודנ

 'ןזעװנ הנידמ רד ןיא תולהק ליֿפ ראנ ןייז לאמ ניבלעז זד ןזעוװינ שרנמ ךא םיינע יד ןטראד

 טאה נוא יןביילב ןזאל רע טה םירישע יד נוא 'ןזעוויג שדרגמ םיינע יד רונ לא רביא רע טה אד

 ;ןזעדּונ | !} (שדנמ תושפנ תואמ 'ג ייב (זמעדק) ןיא רע טה ךאנ רעד :ןייז וצ שרנמ ןרענב םינ יז

 ןנוצינ ןירהעמ ןיא ןייז טֿפ?עה רדנא יד נוא :ןניוצינ קעווא א"ינוד רד ףיוא ןייז עטֿפלעה איד

 נוא ןבענ (דסהו ןה) יישה יז טאה וזא ױמוק ןיה ןייז םישדונמ יד ואוו נוא יןצעזב וצ ךיז םוא

 (לודנ דוֿבכב) נוא ;ןאטנ שיטוג שלא יז טה ןמ נוא טהינ איז דביא תונמחר לא רביא טאה ןמ

 יד ןבאה וזא נוא :ןבעג טייהיירפ איז ןמ טה אד 'ןנואוו וצ טרעניב ןבאה יז ואוו נוא יןטלאהינ

 רטשרלק יאזמירק 'אניוו) :ןזעווינ שדנמ טה יז ןמ יאוו 'ןשייהיג ךיירטשוא ןיא םיֿבושי נוא תולהק

 יגרוב נוא ףראד שדלמ :אאיול י'ףלעוװ שוביא ;ריײטש שובוא 'ץקניל :טופיל 'נרובצריה נרוב אינ

 ןעבוא איו רילא םעד ךאנ ראו זע כוא (יהיו) ;סיקניוװ יסילטאפ 'יקמהראמ :ףראד תציצ

 בא ןזומ רע טה הפרח ישורנ טימ ןמוק המחלמ רד זיוא סכוד רעד זיא וזא 'זיא ןעדנאטשינ

 טקישג וצ אנוש ןייז ןא ןטעה יז זד זא ןזעווינ םירוהי ףיוא לילעמ) ןראֿפ וצ טה רע נוא !ןכליוו

 נוא טםירש נוא םידבע ינייז רביא סכוד רד זיא אד (סכודה ףא רהיו) (המהלמ ילכ) איד לא

 שד םוא טינ נוא ןייז שרגנמ ןזאל ןבה םיינע םידוהי יד יז זד םוא :ןדראווינ זנורב רעז קלשרמ

 םיסנרפ יד לא (אניו הלהקב) לאז ןמ שד ןטאביג סכוד רד טה (הז רחא) יטכארבענ ןבעל

 םישק |{!} םיינעב) ןײז הנעמ לוז גאט ילא יז ןמ זד ןלוֿפב טאה נוא :ןמענ סוֿפת םינגיהנמו

 זיא רד יןמונינ סוֿפת הניוומ סנרפ ןרהא 'ר ןטשרע םוצ םיעשר יד ןבה אד (םלועבש םייונע ?כבו

 ןנינייפ לוז לאמ איירד נאט ילא םיא ןמ שד ןטאבינ סכוד רד טאה אד :יןזעוויג לודנ רשוע ןייא

 ץרעה ןײז טה (ןרהא 'ר שודק) רד רבא ןײז רֿפוכ לוז רע שד ןטרא רד (םישק םייונעב)

 יד לא "ףזעװינ לבקמ ךיז ףיוא טאה ןוא ןרעה םיעשר יד ךונ טלעווינ טינ נוא יטקרעטשינ

 'ןייז (הבחבו הבהאב לבקמ) שלא רע ליוװ יד ;ןוט ןא טרעװ םיא ןמ יד (םישק םירוסיו םייונע)

 םיא ןמ טה וזא יזיא ןבראטשיג (םשה שודיק לע רע זיב טנינייפינ גנל וזא םיא ןבה יז ןונ

 ןיז אייווצ ןייז טימ (לידטשנייא 'ד) יז ןבה ךאנרעד :ןבארגיב תורבקה םתיב טעד אייב טנהאנ

 ןנאלשנ איז ןבאה נוא ןעמונינ רעדניק אייווצ יד נאט ילא םיעשר יד ןבאה אד :ןמונינ סוֿפה

 רֿפ רעדניק איד ןמ טה וזא :ןֿפולינ בארא זיא לז ןוֿפ םולב זד זיב :ןילטסיד נוא רינרד טימ

 יז ןעטראוו רעד (םישק םיינע) ירדנא ךאנ נוא ידדניק יד רֿפ רטאֿפ םעד נוא יןאטינ דטאֿפ םעד

 אד ףוסל 'ןאטינ נאט ילא יז ןמ טה וזא יזיא טלענ שדטאֿפ ריא ואוו ןוא יןזייוו םלעג ריא ןלאז

 וזא :זיא ןוממ ריא ואוו ןזייוו טינ ןלעוו איז 'ןטכיר זיוא שקינ ןנעק יז ןהעזינ ןבאה םיעשר יד

 ינרזייא טימ ןננאהינ ףיוא ךוה רד ןיא םיא ןבה ןוא 'ןמוניג (לירטשנייא 'ר) םיעשד יד ןבה

 םירוסי ירעװש יכלעז םיא ןבאה נוא 'טכאמינ ןא ראייפ ןייא םיא רטנוא ןבאה נוא :ןיטייק

 טאהינ ןונ טלעג ןייז יז אד נוא :זיא טלענ ןייז ואוו ןייז הדומ ןזומ טאה רע זיב :ןאטינ ןא

 טינ ןבאה .יז רבא : ןייז רֿפוּכ רדניק ןייז טימ ךיז לוז רע טרעגיב םיא ןוֿפ ךא יז ןבה אד :ןבאה

 ריא םיעשר ריא 'ןזעווינ ֿבישמ ןבאה נוא 'ןייז רֿפוכ טינ ךיז ןלעװ נוא יןרעה איז ךאנ טלעדוינ

 'טאה ןֿפאשיב טלעװ יצננ יד רד רפעשיב רד (םלוע ארוב) ןעד ןלסקעד רֿפ רימ ןלוז איוו יןיראנ

 לע ןיוז ןברוטשינ ןוֿפ רד איז שד זיב 'ןאטינ ןא םייונע ירשעדנ ךאנ איז םיעשד איד ןבאה אד

 הזיא) ןמונינ יז ןבאה ךאנ רד אטינ םירישע יטסעדנ יד ילא ךא ןמ טאה וזא נוא יםשה שודק

 ישורנ ןיא ןאטינ איז ןבאה 'נוא "ןכילביל איד 'נוא ןטבילג איד (םירוהטו םישודק םידוהב

 ייז זא ןזאלנ ןֿפוא איז ןבה ךאלדנופש ןעד ןיילא רדנוז 'ןנאלשינ וצ לאוו איד ןבאה 'נוא דיסע8

 ריסעֿפ יד ןבאה םיעשד איד נוא ןֿפּפעש טֿפול ןבאה איז שד טראיינ :ןייז טקיטש רד ףכית טינ

 (םישק םייונעב הנעמ) איז ןבאה 'נוא 'רדנא רעד וצ סאג ןיא ןוֿפ יטרנלאווינ נוא טלאדלנ

 ןזעוויג ?בקמ ךיז ףיוא ןבאה יז רבא :ןייז רֿפוכ ךיז ןלוז איז ןבאה ןלעװ שלא ןבאה נוא : ןזעדוינ

 ךא ןייז נוא ןנעװ םשה שודיק ןוֿפ שלא 'הבהחבו הבהאב םישק םידוסי כוא םייונע יד א

 םירוחב יד ךיז יװ ףהעזינ שד ןבאה םידוהו ירדנא יד איוו ןונ :םשה שודק ףיוא ןבראטשינ

 ןינַײז אד יםשה שודק ףיױא ןבראטשינ ןייז נוא (םישק םירוסיבו םייונעב) ןייז הנעמ ןזאפ ןבה

 ןונ א"וו 'ןנעוו םשה שודק ןוֿפ ןזעוװיִנ תימַמ ךיז ןבאה :וא טרבלעז ךיז ןוֿפ ןְגנִנ םידוהי ליֿפ
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 5א טימ ןייז רֿפוכ ןלוז ךיז איז שד ןדיר רביא טינ םידוהי יד ןנעק יז :ןהעזינ ןבה םיעשר איד

 ןבאה נוא לוש יד ןיא ןננאנ יז ןייז וזא יןאטינ ןא טאה איז ןמ זאוו (םישק םירוסיו םייונע) איד

 נוא :טנילנ אייב רד דרעוװש ןייא ןבאה נוא :ןמוניג (שדקה ןורא) םעד זיוא (הרוה רֿפס) ןייא

 איז ואוו ןייז הלנמ ןלוז ןימ ךאנ איז שד :(לודנה םש) םעד אייב ןראוושיב םידוהי איד ןבאה

 הע ןהעזנ טאה סכוד רד ןונ זא "ןנאז ןלעװ שקינ איז ןבאה םידוהי איד רבא :ןבאה תורצוא

 'נוא :ןנננ סכוד םוצ זיא רעד ןזעווינ דמושמ ןייא אד זיא וזא :ןטכיד זידא איז טימ שקינ ןאק

 איד לא ךיפנ איז אוד ןערו 'ןנינייפ ליֿפ איז וטשליוװ שאוו ינודא :ןבוהינ ןא םיא וצ טאה

 ארז איוב ןנעק שקינ ךאד וטשרערו וזא :ןייז םלוע ןיא איד ןוט ןא טשדעוו םירוסד 'נוא םייונע

 איז איוו ןייז תיממ רביל ךיז ןזאל איז ןעד 'ןדיר רביא ןנעק טינ איז טשרעוו ינוא :ןטכיר זיוא

 ןייז אמטמ ןנעק טשרעוו איז אוד איוו ןבעג הצע ןייא ריד ךיא ליוו םורד :ןייז רֿפוכ ןרעװ ךיז

 ןיק איז זאל נוא ;ןציז גאס ריֿפ רדוא איירד יז זאל נוא "ןננאפינ הסיֿפת ןייא ןיא אדז םענ

 יז זאפ אד :ןייז נירננוה רעז איז ןרעוו אד נאט ריֿפ איד ךאנ נוא :יןמוק וצ קנודט רדוא ןישע

 ףקנידט וצ ןייוו ןרזנוא ןוֿפ איז ביג נוא 'סייפש ןרזנוא ןופ (םיכלמ לש ןהלש) ןייא ןטכיד וצ

 ןקנידט ןרעו נוא יטכעקיג רזנוא ןושק אדז ןרעוו אד :ןבאה ןרעוו אדז זא דגנוה ןעד ךרוד נוא

 רביא ןנעק איז רימ ןרעוו ךאנ דד נוא :ןרעװ (לקלקמ) איז ןרעװ ךרוד אד ןייוו ןרזנוא ןרֿפ

 דיר איד םיא ןראוו וזא יטאה טרעהינ דיר איד סכוד רעד ןונ אד : ןביולג ןרזנוא וצ ןדיר

 (ןיוו) ךאנ תולהק ידדנא זיוא םידוהי ליֿפ סיל רע נוא ןאטינ דזא ךא טאה רע נוא !ןלאֿפינ לואוו

 ראוו אד ףאטיג רדה ןייא ןיא דדננא אייב איז טאה נוא 'ןיצעז סוֿפת איז טשאל ןוא : ןגנערב

 סוֿפת טאה יז ןמ זא טאה ןהעזנ שד רע איוו יןרהא ןשייהיג טאה רעד רוהב ןיוא איז רטנוא

 דומיפ תמא ןעד רוהב רעד טאה אד ןקנירט וצ רדוא ןיסע וצ שקינ יז טבינ ןמ נוא :ןמונינ

 וצ נורא ןישע ןייק זנוא ןזאל כוא "ןמונינ סופת אד זנוא ןבאה םיעשרו םילירע וד יטנרעלינ

 טימ ןייז אמטמ ןלערו שנוא יז שד זא :ןשיא טשרדנא שקינ ףיוא איז ןייז אד :ןמוקוצ ןקנירט

 ןוסערפ וצ ןיכאז ינייר נוא ריא ןופ זנוא ןלעוו םילירע ןטכולֿפ רֿפ איד ןעד :(םילכאמ) ריא

 רימ זד רשעב זיא שע רדננא וצ איז ןיכארפש אד :ןייז אמטמ זנוא איז ןלעװ טימ אד יןבענ

 ןזעווינ תיממ טסבלעז ךיז איז ןבאה אד יןברעטש ןייר ןוא ןטלאז ר"ח רימ שד זא ;ןברעטש ןייר

 אד :ןמוקיב רשוע ןייא רדיו ןבאה נוא ןגנאג רדיוװ םיעשד איד ןײז ךונ רד :םשה שודק לע

 "ןייז ןקנעד וצ טלעוו דד ןיא איד (םישקו םילודנ םירוסי) איד ולא טימ טנינייפיג םיא איז ןבאה

 זיא טלעג ןיז לא ואוו רדוא 'ןנייז תורצוא ןייז ראוו ןנאז לוז רע יטרעניב םיא ןוֿפ ןבאה נוא

 ןייוו ןייז ןיא טניל זע ןזעװינ הדומ טה רע זיב ףאטינ ןא םירוסי יכלעז םיא איז ןבאה וז

 "ד ןײז אד :ןדנוֿפינ ךא זע ןבאה נוא טכוזינ שע יז ןבאה אד 'ןייוו טימ סאֿפ ןיוא ןיא רעללעק

 ןלוז זע טכאדינ ןבאה נוא ןגאלש דצ ןייוו טימ דיסעֿפ איד לא ןבאה ןוא יןיגנאג ךונ רד םיעשר

 ןעד ליײװ רד ןראוויג ענושמ ןימ ךאנ ש"מו סכוד דד זיא הל דהא :ןגיל דסעֿפ ןיא תורצוא ןימ

 אמטמ ןנעק טינ יז טה ןמ נוא ;ןֿפלאהינ שקינ טאה נוא ןננאנ שדופ ןיא טינ חצע ןיײז דמושמ

 לוז רע דמושמ םעד וצ טקישנ דדיוו סכוד רד טאה אד .ןזעוװיג תיממ טדבלעז ךיז ןבאה נוא ; ןייז

 טיי רזא ?וז רע ןבענ הצע ןייא רדיו דמושמ רד טה אד :לדז ןאט רע זאוו ןבענ הצע .ןילא

 רויט יד זיב :תוביקנ :וא םדדכז רעדניק אוד לא ןמענ לוז ןמ זד ןטיבנ טה ןגיטלעדונ וצ רע זא

 לוז נוא .ןמענ טלאוונ טימ ןמ לוז .זיא טלא דאי ןהעצֿפוֿפ רטנוא זאוו שלא דבא !ןייז טלא םינש

 ןייז ןיא ןלוֿפיב םכית סכוד רד טה אד ןלאפיג לואוו סכוד םעד ןבאה דיר יד ןונ :ןייז רֿפוכ יז

 דמושמ רד זאדוה ןוט לאז ןמ זד :םידיקפ ילא ןא טאה ןטיבענ וצ רע זא טייוו רזא 'הנידמ לצנאג

 ןנעדו רילא רדניק לד ןבאה נוא :ןוטדנ וזא שע דז ןבאה אד -ןוט רדיוו רד טינ נוא :ןשייה טרעוד

 ףאוו ןונ ןזעווב רפוכ טלאוויג טימ דז ןבה נוא יטאה ןשייהיג דמושמ רד איוו ןמונג טלדוג טימ

 אייב ןירו ןיא ןזעלדינ בושה גיטכעמ זיא יד תירישע ישזרנ ןייא השא ןייא ןיוו טאטש רד ןיא

 "ןדראוולנ זוא רזננ זאוו ןזעדוינ הלנמ שלא ריא טאה דוקפ רגיבלעז רד י(ןגנ'ילדמ דיקפ) םעד

 םידרהי) ליֿפ ןַײז ןיה טאטש רד ןיא ןונ :ןוט ליוו רדניק יד טימ ןמ זאוו טנזנ ריא טה נוא

 ןיא םישנו ילוש ןנאמ רד ןיא םישנא יןזעווינ ןסלשינ ןיא (תסנכה תיב) םעד ןיא (םישנו םישנא

 איד רֿפ םירמוש םה ןוא יןטלאהינ סוֿפת לוש דד ןיא איז טאה סכוד רד ןעד :ילוש רבייוו דד
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 יד איװ :ןראוו ראוויג ןבה השא רד ןוֿפ ךאז יד יז יו רבא :ןטיה וצ יז םוא טלעטשינ ריט

 ןניד וצ םוא םלועה תומוא איד דטנוא ןייז אמטמ (םירוהטו םירשכ םינב) יד ןלעװ םיעשד

 יז :טכאמנ אנקסמ ןײא דדננא טימ ןבאה נוא 'יןאירשדנ נוא טנייוונ יז ןבאה אד 'הרז הדוֿבע

 ןייז לוש רדד רֿפ יד םירמוש איד נוא .םשה שודק לע ןייז תיממ רדננא רטנוא טרבלעז ךיז ןלעװ

 ךאנ יןאטלנ תולֿפת נוא טנייוװיג ןבה טכאנ יצנאג איד איז איװ טרעהינ ןבאה איד :ןדנאטשינ

 םףיוא ןלאֿפיג לרונ שד זיא אד יןטחש רדננא טימ ילא לוז אד רעוװ ןֿפראוויג לרוג יז ןבאה םעד

 ןננאג הנוי 'ר זיא אד 'ןזעווינ תכוס ןא זיא שד ןוא ןטחש לוז ןדדנא איד רע שד 'ןהכה הנוי יה

 ךרבפי טשה) טשרע ןבה ניא יטלעטשינ (שרקה ןורא) ןעד רֿפ (הדע) יצנאנ יוד טימ ךיז טוה נוא

 ףיוא (הדותמ) ןבה נוא :ןטעבינ הליחמ ףדננא ןא ךיז יז ןבאה ךאנ רד נוא .ןטעבינ (הליחמ

 ןורא) םעד רֿפ ןרדנא םעד ךונ םינייא הנוי 'ר רד טה ךונ רד ןזעוװג טוט ןריא דֿפ (תונוע) היא

 שד זיא וזא ילרונ םעד טימ ןאטינ ךא לוש רבייוו רד ןיא םישנ יד ןבאה וזא נוא טהשנ (שדקה

 ןיילא השא יד זיא ךאנ דד ;:טהשינ רבייוו יד לא טה יניבלעז יד יןלאֿפינ השא ןייא ףיוא לדונ

 ײז רע זד ןטעבינ הנוי 'ר יז טאה אד יןטחש ןנעק טרבלעז טינ ךיז יז טאה אד :ןבילבנ דביא

 ױטחש ךא יז לוז נוא אט לוש רבייוו רד ןיא רטשנעֿפ ןעד ךרוד דנאה יד לאז רע ;ןטהש לוז

 ךיז םוא טאהינ חכ ןייק הנוי 'ר טאה םעד ךאנ .טחשינ ךא יז טוה ?וא ןאטינ וזא רע טאה אד

 טאה נוא יטנילינ רדננא רביא יז טאה נוא ןמונינ שרדנעטש יד לא רע טאה אד :ןטחש וצ ןיילא

 שרדנעטש יד ףיוא ןבוא זע טאה נוא :םאה ןדנופינ לֹוש רד ןיא רע שאוו ןמוניג ליא שד לא

 "שה טאה נוא ;טצעזיג ףיורד ןבוא ךיז טאה נוא הבזמ ןייא איוו זא טכאמינ זע טוה ןסאגיג

 (םישנו םישנא םירענו םינקז השדקה הדע) ןיוא וזא רע זד םוא :ןייז לחומ םיא לוז רע ןעטעבינ

 ןייא וזא טינ זד םוא יןהעשנ םימש םשל שלא זיא זד 'זיא ןהעשינ שכלעז זד ןעד 'טהחשינ םה

 ןא דעיײֿפ זד ךיז רטנוא דע טאה ךאנ דד ןרעוװ טשימרֿפ םלועה םומוא רטנוא לוז (השדק הדע)

 זד ןבעג חכ יישה םיא טאה אד 'ןנערב וצ ןבוהונ ןא טה רעײֿפ זד זא דלב וזא נוא ןעדנוצינ

 םיוא םירמוש יד ןעטֿפור אד םאק אירפ שנגדומ וצ זע אד נוא יטאה טחשיג ךא טרבלעז ךיז רע

 איד ןטכאדינ אד יטרפטנע ןייק םאק אד רבא 'יןיכאמ ףיוא ןטלוז יז זד לוש רד ןיא םידוהי יד

 ןיק ראוו זע רבא 'רדיט רד ןא ןטֿפפאלק םיעשר איד ןונ .קראטש איז ןֿפאלש טכײליֿפ םיעשד

 איז איוו איז ?ןיכאז אד :ןנוט יז זאוו ןהעז וצ םוא + ךאט ןעד ףיוא איז ןגניג אד יאד רעהינ

 גנוטכא טינ יז זד םוא 'םירמוש יד רביא זנורב רעז םיצעוו איד ןראוו אד :ןראוו טהשינ ילא

 שקינ טכאנ יצנג איד איז שד זא ןראוושינ םירמוש איד ןבאה אד :'טאהינ איז ףיוא ןּבאה

 זיוא איז לוז נוא 'ןמענ יז לוז ןמ ןטאבנ סכוד רעד טאה אד :ןטעב לטייא זא טרעהינ טשרדנא

 ןייא אייב ןֿפדאווינ איז טאה 'נוא יטפעלשינ טאטש רד זיוא יז ןמ טה אד .ןפרעוו טאטש רעד

 ןאטיג סנ ןויא ו"שה טאה אד .ןוט הרוֿבק וצ ןזאל טינ איז טאה נוא ; ןטדאנ ןייוו ןיוא ןופ נעטש

 : ןדראווינ טקעדיב דדנורד איז ןייז אד ןלאֿפנ יז ףיוא םייל נוא ןייטש נראב ןייא זיא שע ןעד

 יידל ללפתמ נראב ןעד דטנוא טכאנ אייב טרעהנ ןבה יז שד זא :טנאזינ תודע םיונ ליֿפ ןבה אד

 (אבצ רׂש) דד זיא םעד ךונ ןינערב ןהעזלנ גראב ןעד ףיוא טכיל ןייא ןמ טאה טכאנ דלא נוא

 ךילדיימ טרדנוה אידרד נוא 'ךילגנוי טרדנוה איירד ןמוניג סוֿפת טאה נוא : ןיננג סכוד םעד ןוֿפ

 לוש רעד ןיא ןאטינ יז ןבאה נוא 'אניוו טאטש רעד ןיא טכארבינ איז ןבאה נוא 'הנידמ רעד ןוֿפ

 רדניק איד ןוֿפ ןבאה איז נוא ;תוֿפירט זא ןבענ ןישע וצ שרדנא שקינ איז טאה ןמ נוא 'ןירנא

 רֿפ ןטלוז רימ שד ויח "ןזעווינ בישמ דדניק יד ןבה אד .ןײז רֿפוכ ןלוז ךיז יז שד טרעניב

 רד טוה אד 'ןדיר רביא ןנעק םינ רדניק יד איז ןבאה אד יזיב סיפע רֿפ שטונ זיפע ןלעסקעוו

 יױמוק ןיוו ךאנ לוז רעד ןפיוק רדדניק םידוהי ליוװ אד רעוו ןפור זיוא ןזול הנידמ ןייז ןיא סכוד

 שד ןדדאוו ראווינ שד ןבאה דדניק איד ןונ ןֿפױק טלאווינ ןבאה נוא ןמוק םירחס ליֿפ ןייז אד

 לוש יד רדניק איד ןבאה אד יז אמטמ הרז הדובע רד טימ איז ןלעװ גוא יליוו ןֿפיוקרפ יז ןמ

 ןזומ ריט יד ןבאה יז דדוא ןמוק יז אייב ןנעק טינ םיעשר יד ןבה וזא :ןסאלש רפ ניניווניא

 ױלאֿפיג יז רביא דדניק יד ןייז וזא ןמוק ןיינא לוש רד ןיא ןייז םיעשד יד איוו ןונ :ןכעדב וצ

 .ןעהַאז אה +
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 טפאדנ טימ היזעב איז ןבאה םיעשר איד רבא ידנואווינ נוא ןנאכשינ םיעשד איד ןא ןבאה נוא

 טרעהינ הונידמ ירדנא ןיא נוא (היפטיא) ןיא ןייז םיקסע יד ןונ 'ןננואווצב איז ןבאה 'נוא ןמוניג

 ףע זד ןטע32 םיא ןבאה נוא יןנננ (-ויפפא) םעד אייב (םידרפס ימכה) איד ןײז אד ןדראודינ

 רעווש ןייז סכוד םעד זיא נוא יןידננוא ןיא ךלמ זיא גובלעז רד ילוז ןביירש (רנה ךלמ) םעד ןא

 !ןביײרס וצ תוצילמ ןייא םוא ןזעװג (ןומנה) זיא רד ןוז שרטשעווש ןייז סכוד םעד נוא 'ןזעווינ

 ליֿפ נוא :ןטכיד זיוא םיא אייב ןנעק זקינ טה ןמ רבא ןבענ זיודא רדיוו טלעז רדניק יד ןמ זא

 ןשורנ ןכלעז ןבאה יז זא 'רדניק ריא ןנעדו ןוֿפ ןזעווג רֿפוכ טימ םעּפ ותואב ךיז ןבה טיבושה

 נּוא שנייוונ ןבאה רדניק יד נוא 'ןאטינ ןא תורצ יכלעז טה יז ןמ זא ןהעזנ דדניק ריא ןא רעצ

 ןגעװ ןוֿפ ןרט5ע יד ןייז אד 'רדניק רלייא ןימ טינ ןיז זד טנאזינ ןבאה םיעשד יד נוא ןאירשנ

 ףךטנוא ןבילבנ טינ ןייז יז ויח רבא "ןזעװינ רפוכ ךא ךיז ןבאה נוא ןינננ ךאנ רדניק רד דעצ

 'וזעוונ (הֿבושתב רזוה) ןבאה כוא ירדניק יריא טימ (וניתדות תדל) ןמוקנ רדיח ןייז .יז ןעד יז

 אד 'ירּבייװ ניצנאווצ נוא טרדנוה נוא ןנאמ נוצניינ ןיוװ וצ הסיפת רד ןיא ןזעווג ךאנ ןנייז אד

 ןֿמ ?וז וצ ואוו טרעניב נוא ןטלהג ןא טרבפעז םידוהי יד ןבה אד יהחספ ןא טנהאנ ןמוק זיא זע

 ןמ בוא רדוא "ןייז שדנמ לידו יז ןמ בוא יןרעניב יז זאה ןוט איז טימ לוז ןמ יןיטלאה סוֿפת יז

 אייב ןטלאהינ ןא יז ןבאה זד נוא :ןננערב םוא ראנ איז ןמ לוז אד "ןמענ תויה ריא ?יוװ איז

 ףזעדחנ בישמ טה נוא ףןמוקנ רדידר דמושמ רד זיא אד ןטכיר זיוא זד יז לוז רע דמושמ םעד

 5א טימ סכוד רד ןמוקנ זיא אד 'ראוו אירֿפ שנגרומ וצ זע אד יןאט ידייב ןוֿפ שנייא ?יוו רע

 הסיֿפת רד זיוא םידוהר איד ?וז ןמ ןטאבג טאה נוא יקלאֿפ ליֿפ טימ נוא םוצעוי נוא םירש ינייז

 שרנמ ליוװ יז ןמ זד 'הסיֿפּת יד זיוא םורד יז טמענ ןמ טכאדינ םידוהי יד ןבאה אד !ןהוצ זיורא

 םיורד טייל יד םוא ףננערב ןגעדו גיצכא ניא שקעז לוז ןמ יןטאבנ ףיכית סכוד רד טאה אד : ןייז

 טּכארבינ זיורא איז ןמ איח ; טאטש רעד זיוא טריֿפנ זיורא ןגעװ איד טימ יז ןמ טה אד יןצעז וצ

 זיױה רנדב ןיײא ןטייװ ןופ איז ןכאז אד :ףיוא ןגיוא ריא יז ןבוה אד טאטש רד זיוא סה

 יז לאז רע רזכא םעד ןטאּבנ סכוד רד טאה אד ;סקאוו *נוא 6 ךעב 'גוא איורטש טימ טכאמינ

 תהמקנ םקונ) זיא רע ןֿפור זיוא איז רֿפ רע לוז ךונ רד 'נוא יףרדינ רטנורא ןגעוװ יד ןוֿפ ןזאפ

 טכאנ ןייא ידוהי ןײיא שרטייװ טרעװ אד רעוװ ןֿפור זיױא ןזאל אײב רד ךא טאה ?'נוא (ד'שי

 םוצ טידוהי איד רע טאה ךאנ רעד :ןנעדב רֿפ וצ םוא ןייז ךא ןיד ןייז לאז םעד ןבענ נרברעה

 איז ןטביה אד ,הפימ רד וצ 7 ןניג יז ןבאה ןהעזיג איז זא דלאב אוז ןונ ; טריֿפג זיוה דנארב

 יזנעװ (םשה שודק) ןוֿפ ןינ טוט םוצ החמש ישורנ טימ ןראדו ןוא -ןגנירפש וצ נוא ןיצנט וצ ןא

 רדננא ןא ךיז יז ןבאה וזא (הפוהה תעשב) הלכ דרנייז וצ ןתה ןייא ךיילג ןאיײרֿפ ךיז ןראוו נוא

 רימ ןרעד ןונ ןצרעה וצ טאנ ךייא טמעכ : ןֿפוריג ןרדנא םעד וצ רנייא ןבאה נוא 'ןטעביג הליחמ

 םיחלא רורצב הרורצ) ןבעל ניביא שאד ןוֿפ דנוב ןייא ןיא ןרעװ ןדנובינ ןייא העש רנייא ןיא

 ףביײלב ןבע5 לאז רעד ןייז רֿפוכ ליוו ךיז רע ןֿפור זיוא ספוד רֹד סי אד (םלוע ךפמו םייה

 :םלצ םוצ ליװ ןקוב טראיינ ךיז רע ןעוװ יןיכאמ רשוע רשורנ ןייא וצ םיא טרעוװ סכוד רד נוא

 טאה סכוד רעד איוו ןונ :הלג םעד רֿפ נוא סכוד םעד רֿפ ןהיפשנ זיוא םירוהי יד ןבאה אד

 שד ןּונ איוו נוא ןעדניצ ןא ראייפ שד ןזאל רע טאה אד ןדיר רביא טינ יז ןאק רע יןהעזינ

 ןבה נוא 'ןזעווינ (םשה שדקמ) קראטש איז ןבה אד "ןנערב וצ ןביה ןא טאה איז רטנוא דאייֿפ

 שדקמ ןבאה נוא (דהא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש) ןֿפורינ ןבאה נוא יןטלאשינ סכוד םעד פיוא

 -(דעו םלועפ ותוכלמ דובכ םש ךורב) טנאזיג ןבאה נדא (ארונהו לודנה דחוימה םש) ןעד ןזעוועג

 ליֿפ איז ןבאה אד :טכוזינ ןישא רד ןיא םיוג יד ןּבאה אד :ןזעוויג ןייז טנערּב רֿפ ןונ איז איוו

 איד שע איד ןונ יטאהינ ןא ןבה רבייר איד שאו םיטישכח איד ןופ ןדנופינ דלאג 'נוא רבליז

 םוא זיא ךיירטשוא ןיא םידוהי איד טימ ןמ איוװ יטרעהינ ןבאה תונודמ ידדנא ןיא איד םידוהי

 נוא סשננא ישורנ ןייא ןלאֿפינ יז ףיוא ראוו שע ןעד יקארשרעד רעז איז ןינייז אוז יןננאנ

 :(רגה ךלמ) םעד רטנוא ןבאה טנאווינ אד יד םידוהי איד טרֿפבו 'זיא ןקנעדינ וצ ךיילנ :סינכירב

 ןייז ןא לאז רע טרעניב רעװש ןייז ןוֿפ סה סכוד רד ןעד :םדיײא ןייז ראוו סכוד רעד ןעד

 ביי לי

 ,ןצײג ?7 ,ךצפ 6
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 25 ךיײרטשוא תנידממ הריזג

 םידוהי ףיוא זיב ?יֿפ דאנ טאה נוא יטאה ןאטינ םידוהי ןיז טימ רע ךיילנ ןוט וזא ךא םירדהי

 ןלעװ טינ םיא טה ךלמ רד רבא 'זיא ןביירשב וצ טינ שכלעוו (רנה ךלמ) םעד ןניק טערינ

 איד םוא :ןנוצינ ךלמ םעד איײב םורד זיא רע ןעד -ןננאנ םייהא רדיוו רע זיא וזא ןרעהוצ

 םעד דטאֿפ םריא אייב בייוו ןײז רע טקיש אד 'סאק םייהא דדיוו רע יוװ ןונ ןלביא וצ םידרהי

 שא םיא אייב אוז יז טרעװ אד זיא רטכאס ןייז איז ילייווװרד טניימ רפ סכוד רעד ןעד יךלמ

 ךלמ םעד איוב טאה רטכאט איד ןעד ןבאה ןלעװ טינ שע טאה י"שה רבא :ןטכורשיוא ןנעק

 איז טאה רישה טראיינ :ןאט לאז ר"ח זיב זאוו ןניא ןמ שד ןטכיר שיוא ןנעק שקינ :רטאֿפ ןרוא

 וצ ןוֿפ איז זא ןבעג םימויק ירשעב ךאנ איז טאה ךלמ רעד 'נוא (ךלמה יניעב) ןבענ ןה ףאנ

 זיא וזא :ןבאה ןה ךאנ איז זד ןראוו ראווינ שד ןבאה םידוהי איד ןונ איוו :ןבאה טאהינ ןַאֿפ

 יד ףיוא טה 'נוא "ןזעווינ םדרמ טה איז רביא י"שה ךיז זד 'ןזעוװינ איז ףיוא החמש ישורנ ןייא

 טאה (ש"מי סכודה) יד יןדדאוויג ןייז שרונמ יד וליֿפא 'ןבענ המחנ ןייא (רעזמ טעמ הרצ) ישורנ

 יניעב) ןבענ ןח י'שה טאה יד יזיא ןדנטשינ ןבא איוו זא ןזעווינ ךיירטשוא זיוא שרנמ הלחתכל

 אלז רביא םחרמ ךיז ןמ טאה אד :טריֿפנ ןיה טה יישה יז ואוו לא רביא 'נוא (םירשהו ךלמה

 ןצעזיב ךיז יז זד ןבענ טײהײרֿפ לא רביא איז ןבה 'נוא יןאטינ שטוג שלא איז ןבה 'נוא 'ןזעווינ

 ןבאה ךיז איד (םירשיו םידוהטהו םישודקה תוינקדצו םיקידצ) איד ןופ תוכז רעד 'נוא ןנעמ

 רעד 'נוא ןדנאטשיג אייב איז זיא תוכז יניבלעז רעד ;ןנעװ (ה"ב דוחי) ןוֿפ ןייז תיממ ןזאל

 םיקידצ) יד ןוֿפ המקנ יד ןײז םקונ ךא לאז רע 'נוא 'ןיטש אייב ךא זנוא דרו תוכז ניבלעז

 הכוז ןלאז 'נוא ;הלואנ איד ןייז הכוז רימ ןלאז הז תוכזבו ;(ומש שודק 5ע םיגרהנה םישודקה

 .ר"יכא .ונימיב הרהמב שדקמה םיב ןוֿפ המחנ איד ןהעז וצ ןייז

 סָאװ ,ךַײרטסע ןלייט ערעדנַא ןוא ןיוװ ןוֿפ שוריג ןשידִיי םעד ןגעװ דליב סָאד
 סָאװ ,1670 שוריג םוצ--הֿפוקּת רעקידרעטעּפש ליֿפ ַא וצ רעהעג ,ָאד ןריצודָארּפער רימ
 זיא דליב סָאד .1421 -- 1420 שוריג םוצ ךעלנע ןעװעג םיטרּפ ךס ַא ןיא רעבָא זיא
 סָאװ ,ןטֿפירשֿפױא-קזוח עשיטימעסיטנַא טימ ,ךָאטשרעּפוק םענעטלצז ַא ןוֿפ טריצודָארּפער
 .עדניימעג רענילרעב רעד ןוֿפ ייזומ-טסנוק םעד ןיא ךיז טניֿפעג

 ,עיצקַאדצר



 זַאקװַאק ףיוא דַיייגרעב יד ןוֿפ עטכישעג יד

 (זירַאּפ סוקצורב ,י ר"ד ןוֿפ

 יד ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,קלָאֿפ ןשידִי ןוֿפ ןגַײװצ עסיורג ייווצ יד רעסיוא

 רעטלעלטימ ןעירֿפ ןיא טָאה -- ןשיזנּכשַא םעד ןואןשידרפס םעד - רעדנעל-תולג

 טיײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,םוטנדִיי עשיסר עּפ סָאד ךיוא גנוטַײדַאב עסיורג ַא טַאהעג

 ךרוד ןצעגנַאגרעד טַײז-ןוֿפצ ןיא זיא ןוא ,עידניא ןוא עניכ זיב ,עיזַא-חרזמ ץנַאג רעביא

 טַײצ ןייא טָאה זַאקװַאק ןוֿפ ץוביק רעשידִיי רעד .עגלָאװ רעד ןוֿפ טיבעג םוצ זיב זַאקװַאק

 עיגילער רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ רעד תמחמ תוֿבישח רעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב

 ךיוא ןוא דנַאלסור-םורד ץנַאג טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,(םירזוּכ) ןרַאזַאכ יד ןשיװצ

 .ןַאטסעגַאד

 .סנַארט ןיא ןדִיי יד ןוֿפ גנוצעזַאּב עטשרצ יד ןדניברַאֿפ ןליוו רעקירָאטסיה ךס ַא

 ןיא טַײצ רענעי ןיא לַײװ ,ןושאר תיב-ןברוח ןכָאנ תולג ןטשרע ןטימ ןיוש עיזַאקװַאק

 ,יֿבּכרה .א טניימ לשמל ױזַא .ידמ תוכלמ טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןעוועג טיבעג עקיוָאד סָאד

 עקיטציא יד זיא 1 םייול יד טכַארבעג טָאה רֿפוסה ארזע טענַאװ ןוֿפ ,איֿפסּכ דנַאל סָאד זַא

 ןקיטלָאמעד ןַײז טיול ,סקַארַא ןטימ שיטנעדיא זיא ?אוהַא ךייט רעד זַא ןוא עיּפסַאק

 רעסיורג ַא ןגעוו ךָאנ ןלייצרעד ןטסינָארכ עשינעמרַא יד .רעסרעּפ ןוא ןכירג יד ַײב ןעמָאנ

 ןַײז ךָאנ טכַארבעג טָאה סענַארגיט ךלמ רעשינעמרַא רעד סָאװ ,ענעגנַאֿפעג עשידִיי לָאצ

 ןיא) עיזורג ןוא עינעמרַא ןיא .סוטסירק רַאֿפ 80 רָאי ןיא לארשי-ץרא ףיוא לַאֿפנָא

 רעד וצ .גנורעקלעֿפַאב עשידִיי עסיורג ַא הגרדהב טצעדליבעג ךיז טָאה (יקירֿפא :דומלּת

 ןדִיי ךס ַא וליֿפַא ןענַײז הכולמ רעשינעמרַא רעטשרע רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןוֿפ טַײצ

 םעד ךרוד עיסרעּפ-םורד ןייק 'רק ךָאנ 2364 רָאי ןיא ןענַאד ןוֿפ ןרָאװעג טּפעלשרַאֿפ

 רימ ןפערט לשמל ױזַא .ןבילברַאֿפ טרָאד ךָאנ ןענַײז ךס ַא רעבָא ,רָאּפַאס ךלמ ןשיסרעּפ

 ַארוק ךַײט םעד ףיוא *אאדראב טָאטשלדנַאה רעסיורג רעד ןיא ןדִיי ר"קנ 626 רָאי ןיא

 4ןַאװירע ַײב) ןיווד טָאטשטּפיױה רעשינעמרַא רעד ןיא 644 רָאי ןיא ןוא

 ףמַאק ןרעװש ַא טריֿפעג םיכלמ עשיסרעּפ יד ןבָאה ה"י ןטסקעז ןוא ןטֿפניֿפ ןיא

 ןוֿפ גנַאגכרוד םעד ךרוד ןסַײרכרוד ךיז ןגעלֿפ סָאװ ,רעקלעֿפ עשינוה-שיקרצט יד ןגעק

 (ורווּכ) סצָארזָאכ גיניק רעד .עיזַא-רצדָאֿפ ןוֿפ ןטיבעג יד ןכַאמ ֿבורה ןוא דנעברעד

 ,רעימ עקרַאטש ַא דנעברעד ןוֿפ טַײז-וֿפצ ןיא טיובעגסיוא 542 ןיא טָאה ןַאװרישונַא

 ןכעלרעֿפעג םעד טרַאּפשרַאֿפ ןוא גרעב יד זיב םי ןשיּפסַאק ןוֿפ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ

 ,עימַאטָאּפָאסעמ ןוֿפ רערעדנַאװרעביא ליֿפ רעהַא טכַארבעג ךיוא טָאה רע .גנַאגכרוד

 עקימורַא יד ןשיווצ ןוא גנוטסעֿפ רעד ןיא טצעזַאב ייז טָאה רע .ןַאסַארָאכ ןוא עיסרעּפ

 סָאד .ןדִיי לָאצ עשּפיה ַא ךיוא ןַײז טזומעג טָאה רערעדנַאװרעביא עַײנ יד ןשיוװצ .גרעב

 =טֿפירש עשיכירג יד ַײב רימ ןעניֿפעג טַײצ רענעי וצ סָאװ ,טימרצד ןזַײװַאב ןעמ ןעק

 סָאװ ,ךַארַאּפ-ַארוי זיא סָאד :דנעברעד טָאטש רעד רַאֿפ ןעמָאנ ןטייווצ ַא ךָאנ רעלעטש

 .ז"י 'ח ארזע 1

 ,א"כ 'ח ,טרָאד 2

 3 וזסחס6/ 182:26821ע8884, 2קסעע88} תסקפמ. 11478420082, סט. 1864 גת

 ס.10:

 4 8124 טז} 186 (2:121ג 01 16 15180010 54216. האסש 'סז4/ 1910, ק. 9



 27 ֹזאקוַצק ףיוא ןדיי.גרעב יד ןוֿפ עטכישעג יד

 טָאה גנוטסעֿפ רעד ןוֿפ רעטעמָאליק רָאְּפַא ?*."גנוטסעֿפ עשידִיי, שינעמרַא ןיא טַײטַאב

 טֿפָא יז טָאה ןעמ טָאװ ,ןרַאזַאכ יד--קלָאֿפ ןשיקרעט םעד ןוֿפ דנַאל סָאד ןביױהעגנָא ךיז

 ,רוטלוק עסיוועג ַא טַאהעג ןיוש ייז ןבָאה ה"י ןטסקעז ןיא .,ןענוה עסַײװ ןֿפורעג ךיוא

 רעד .טעטש ענעגייא טיובעגסיוא ןוא תיב-ףלא םענעגייא ןַא טימ ןבַײרש טנעקעג

 טסייה סָאד ,רעזדנעי ןסייהעג טָאה ,ןַאטסעגַאד ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,טֿבש רעשירַאזַאכ

 ףרַאד ,ףסוי ךלמ רעשירַאזַאכ רעד טגנערב סע ןכלעוו ,ןעמָאנ םעד ,?ןשטנעמ עקרַאטש,

 עשיבַארַא יד ַײב .ךעלטנייועג סע טוט ןעמ יו ,רּוני טינ ןוא רזני ןענעייל ךיוא ןעמ

 ןוֿפ טָאטשּפױה יד .ןַאזדני-- שיסרעּפ רעדָא ,רעזנִי ךיוא רימ ןעניֿפעג רעקירָאטסיה

 םַאס רעטרעוװ יד ;רעזדנעי.לעב רעדָא רעזדנעי-םעס ןסייהעג טָאה ןַאטסעגַאד ןשירַאזַאכ

 ,טעטש ערעדנוזַאב ייווצ טינ ןוא טָאטש ןייא ןעװעג זיא סָאד .ךיוה ןטַײטַאב ַאלַאב ןוא

 טֿפור ןוא גָאט ןקיטנַײה זיב טריטסיסקע טָאטש יד .רעקירָאטסיה ליֿפ ןעניימ סע יװ

 .רעניוװנַײא יד ַײב ירעדנע ךיז

 סילֿפיט ןוא דנעברעד ןעמונעגנַײא ןרַאזַאכ יד ןבָאה ה"י ןטעביז ביײהנָא ןיא

 ,ןפגנוטסעֿפ ייר ַא טעדנירגעג ךיוא ןבָאה ייז ּוװ ,עיזַאקװַאקסנַארט לייט ןסיורג ַא ןוא

 יד ןענַײז דלַאב רעבָא .ערעדנַא ןוא ַאקַאלַאקמַאס ,רוקמַאס ,ןַארימַאס ,יכַאסמַאס יו

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,רעבַארַא יד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןיא ןעמוקעג ןרַאזַאכ

 יד ןעװעג חצנמ ןבָאה 644 ןיא .תוכולמ ייוצ יד ןשיװצ המחלמ עקירָאיטרעדנוה ַא

 ךיז ןבָאה 704 רָאי ןיא רעבָא .עיזַאקװַאקסנַארט ןוֿפ רעבַארַא יד ןבירטרַאֿפ ןוא ןרַאזַאּכ

 טַײצ ַא ףיוא ןטָארעג וליֿפַא ייז יא 724 ןיא ןוא ,רעּבַארַא יד ןוֿפ ןלַאֿפנָא יד טַײנַאב

 ףוס לֹּכ ףוס רעבָא .םי םַײב רעדנעמעס ןרַאזַאכ יד ןוֿפ טָאטשטּפױה יד ןעמענרַאֿפ וצ

 ךַאמּפָא-םולש םעד ןיא ץענערג דעד ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ תוכולמ ייווצ יד ןשיװצ זיא

 ןלָאמש םעד ףיוא .דנעברעד ןוֿפ ןוֿפצ ןייק רעטעמָאליק 20 ןגעלעג זיא רע ;739 רָאי ןוֿפ

 רערעדנַאװרעביא טצעזַאב ףילַאכ רעד טָאה ץענערג םעד ןוא טָאטש רעד ןשיװצ סַאּפ

 רעסיורג ַא ןןייג טגעלֿפ ןענַאד ןוֿפ ןוא ,רעבַארַא יד ַײב ןבילבעג זיא דנעברעד .עיריס ןוֿפ

 ה"ד ,בַאובַא-לַא-בַאב ןסייהעג טָאטש יד טָאה רעבַארַא יד ַײב .עירַאזַאכ טימ לדנַאה

 םעד רימ ןעניֿפעג 922 רָאי ןרעטנוא ןַאלדַאֿפןביא ַײב ."ןרעיוט יד ןוֿפ רעיוט רעד,

 ןוֿפ ןעמָאנ םעד טיול ,י"זדנַי יד ןוֿפ רעיױט רעד, ה"ד -- זדנובַאב-לַא ןעמָאנ ןשירַאזַאכ

 יד ןבָאה טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,טלייצרעד ןַאלדַאֿפ-ןביא *.םַאטש ןשירַאזַאּכ

 רעשירַאזַאכ רעד טָאה רַאֿפרעד ןוא ,ןלוש עשידִַי עלַא טרעטשעצ 922 ןיא רעבַארַא

 סָאד .ליטיא טָאטשטּפױה ןַײז ןיא טצרַאנימ ןשינַאדעמַאחָאמ םעד טכַאמעג ֿבורח ןַאגַאכ

 רעד רעטנוא ךיוא גנורעקלצֿפַאב עשידִיי ַא ןבילבעג זיא דנעברעד ןיא זַא ,טזַײװַאב

 ןענַאװַארַאק רעשידִיי רעד ךיוא ןעגנַאנעג זיא טָאטש רעד ךרוד .טכַאמ רעשיבַארַא

 זַא ,טגָאז רע .ווירב ןטמירַאב ןַײז ןיא טורּפש ןבא יאדסח זנוא טלייצרעד סצ יװ ,לדנַאה

 ןיא ַאַאדרַאב ןייק עימַאטָאּפָאסעמ ןיא ןיֿביצנ ןוֿפ ןעגנַאגעג ןענַײז םירחוס עשידַיי יד

 ו ןרַאזַאכ יד ןוֿפ דנַאל ןיא רעטַײװ ןוא עינעמרַא

 ,טכַאמעג ךעלגעממוא ןבָאה ןרַאזַאכ ןוא רעבַארַא יד ןשיווצ תומחלמ עקידנעטש יד

 סָאד לַײװו ,עירַאזַאכ ןיא ןטײרּפשרַאֿפ ןענעק ךיז לָאז ןביולג רעשינַאדעמַאחָאמ רעד זַא

 .עגלָאװ יד .ףיִלֲאכ ןשיבַארַא םעד ןבעגרעטנוא ךיז טַײטַאב ןרַאזַאכ יד רַאֿפ טלָאװ

 םעד ןעמונעגנָא אקווד ןבָאה ,ןרַאזַאכ יד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ןרָאװעג ןענַײז סָאװ ,ןרַאגלוב

 ַארוי ןעמָאנ םעד .ירֿבע ןוֿפ ןעמונעג רעניזורג ןוא רענעמדַא יד ןבָאה ַא רוי רעדָא ארוא 4*

 ן טזסמווט5 }.ץסטפ, 1106 111, ַײב ךיוא ןוא ?עגפסט5 1ת1465, 68. 31 ,37 ַײב רימ ןעגיֿפעג ךַארַאּפ

 .גרַאב ה"ד ,ךַארַאּפירַאצ--דנעברעד טֿפור סונערָאכ סעזָאמ ןוֿפ עיֿפַארגָאעג עשינעמרַא עטלַא יד ס8ק. 52--53.

 ,גנוטסעּפ

 םעד ןוֿפ לשמל ,סעזעטָאּפיה ענעדײשרַאֿפ ןגָאלשעגרָאֿפ ןעמ טָאה ןעמָאנ םעד ןרעלקרעד וצ ידֹּכ 5

 ,(תסץבטְס) ַאזָאבַאב ןעמָאנ ןשינָאּפש ָא ןופ רעדָא (יֿבּכרה) עליִמאק סקיװעג סָאד טַשטַאב סָאװ ,טרָאװ ןשיבָארָא
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 ַײב עז) ףילַאכ ןוֿפ לַאסַאװ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג לעמרָאֿפ ךיז טָאה גיניק רעייז ןוא ,םַאלסיא

 הכולמ רעסיורג רעכעלטסירק רעד ןוא ןרַאזַאכ יד ןשיװצ ןעגנוָיצַאב יד .(ןַאלדַאֿפ ןביא

 עטסנרע ןַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ךעלדנַײרֿפ קידנעטש ןעוועג טינ ךיוא ןצנַײז ץנַאזיב ןוֿפ

 עקיזָאד יד טָא ןרַאזַאכ יד ןשיװצ םוטנטסירק ןוֿפ ךיוא גנוטײרּפשרַאֿפ רעד רַאֿפ העינמ

 רעשידִיי רעד טימ ןריסערעטניארַאֿפ וצ ךיז ןרַאזַאכ יד ןגיוװַאב ןבָאה תוביס ייווצ

 ןקיצנייא םעד ןיא ןביולג ןטלַא רעייז וצ רעטנעענ ןעװעג וצרעד זיא עכלצוו ,הנ'מ +

 ןשיוצ הנומא רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטײרּפשרַאֿפ עטשרע יד ןענַײז אמּתסמ .למיה ןוֿפ טָאג

 ,םירק ןיא םגה ,עיזַאקװַאקסנַארט ןוא דנעברעד ןוֿפ ןדִי עשיסרעּפ יד ןעװעג ייז

 ןעניֿפעג טנעקעג ךיוא ןרַאזַאכ יד ןבָאה ,הכולמ רעשירַאזַאכ רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ

 קלָאֿפ ןקידנשרעה םעד ןוֿפ םוטנדִיי םוצ גנַאגרעביא רעלעיציּפָא רעד .תוליהק עשידִיי

 ,ליטיא ןעוװעג טלָאמעד ןיוש זיא טָאטשטּפױה עשירַאזַאכ יד .ר"קנ 722 םורַא ןעשעג זיא

 רעדנעמצס טָאטש רעטלַא רעד ןוֿפ גנוטַײדַאב יד רעבָא ,עגלָאװ רעד ןוֿפ גנוצֿפעל רעד ַײב

 ,טשריֿפ רערעדנוזַאב ַא ןסעזעג ןיא טרָאד ;ןעװעג יװ ןבילברַאֿפ גנַאל ףיוא ךָאנ זיא

 עגונ זיא סָאװ .ןבילג ןשידִיי םענוֿפ ןעװעג ךיוא זיא סָאװ ,ךלמ ןשירַאזַאכ ןוֿפ בורק ַא

 ךיוא ןענַײז סע ;ןביולג ןשידִיי םוצ רעבירַא זַײװלײט רָאנ יז זיא ,גנורעקלצֿפַאב רעד

 ןביא ,ידועסמ םעד ןגעו ןבַײרש סע יװ טױל ,רענַאדעמַאחָאמ ןוא ןטסירק ליֿפ ןעוועג

 פרעלעטשטּפירש עשיבַארַא ערעדנַא ןוא הצטסור ןביא ,לָאקוַאח

 יד ףױא .םי םַײב דנַאל ןוֿפ ןלייט עקירעדינ יד ןיא טניֹוװעג ןבָאה ןרַאזַאכ יד
 ,רירעס םיטֿבש יד ,רעניגוצל יד יװ ,םיטֿבש-גרַאב ענעדײשרַאֿפ ןסעזעג ןענַײז גרעב
 ךיז ןבָאה ,העטסור-ןביא ןוא ידועסמ ןלייצרעד סע יװ ,ייז ןשיװצ .ןַאריקירעז ,קימוג
 ןוֿפ עטרעדנַאװעגרעביא רעדָא םירג ןעװעג סָאד ןענַײז יצ .ןדִיי ליֿפ ךיוא ןענוֿפעג
 ןייש רימ ןעניֿפעג ןענַאלַא טֿבש ןסיורג םעד ןשיװצ .ןגָאז וצ רעװש זיא ,עיסרעּפ
 ?לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ דיי רעשירַאזַאכ ַא זדנוא טלייצרעד סע יװ ,םירג טמיטשַאב

 וצ ךיוא ןעגנַאגרעד ןענַײז זַאקװַאק ןוֿפ ןענָאיַאר-גרַאב יד ןיא ןדִיי ןגעו תועידי
 טלייצרעד ןוא ןרָאֿפעגמורַא 888 רָאי ןיא ןיא רעכלעוו ,ינדה דדלא .טלעוו רעשידִיי רעד
 יד ןגעװ תועידי עיונעג ץנַאג טַאהעג טָאה ,םיטֿבש ןעצ ענערָאלרַאֿפ יד ןגעװ תוישעמ
 ןדער סָאװ ,ןאירַאֿפ ןוֿפ גרעב יד ןיא ןדִיי יד ןגעװ ךס ַא ךיוא טלייצרעד רע .,ןרַאזַאכ
 :רכששי טֿבש םעד ןגעוו רוּפיס ןַײז ןיא עװַאקישט .שיקרעט

 סרפ ץרא הצקב םהו םיה תֿפש לע םירהב םיטטוש םהש רכששי טֿבשל לֿפנו,

 םינוח םהו .םהיניב ער עגּפ ןיאו ןטש ןיאו הולשו ןנאשו טקשהב םירש םהו ,,,,ידמו

 ידֿבוע תומוא םינכש םהל שיו ..ֿבר הנקמ םהל שיו םימי הרשצ לע ךלהמ םימי הרשעב

 ידֿבוע םהל ןיאו .םהיתויחאו םהיתונֿבו םהיתומא םישנל ואשי הלאה תומואהו .שאה

 'ךב ןינדו .ןושחנ ומשו אישנו טֿפוש רכששי טֿבשל םהל שיו .ףסּכב ונקי לּכה יּכ המדא

 .'רדק ןושלו סרּפ ןושלבו שדוקה ןושלב םירבדמו .,ןיד תיב תותימ

 םַײב ,גרעב יד ףיוא "רכששי טבש ןוֿפ דנַאל סָאד, ךיז טניֿפעג ,ןעעז רימ יו

 רָאנ ןעק סָאד -- ,רעדנעל עשיקרעט יד ןוא עיסרעּפ ןשיװצ ץענערג םעד ףיוא ,םי גערב

 הנותח ןבָאה ,טָאג ַא יו רעַײּפ םוצ טנידעג ןבָאה םינכש ערעייז .םי ןשיּפסַאק םַײב ןַײז

 ןיא ,עיזַאקװַאקסנַארט ןיא רימ ןעניֿפעג קלָאֿפ ַאזַא --רעטסעװש ענעגייא טימ טַאהעג

 סָאד -- שיקרעט ןוא שיסרעּפ ,שדוק-ןושל ןדער ןדִיי יד .וקַאב ןקיטציא םעד ןוֿפ טיבעג

 6 (40616 ןוֿפ ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ ןענַײז ןֿפַארגָאעג עשיבַארַא ערעטלע יד ןוֿפ ןטֿפירש יד 6

 קרעװ סָאד 8101:048604 2609ז8מתסזטזמ 2182000ז:טז, {-- 714 15ץ868 1870 -- 1894 ןַײז ןיא

 ןיא דרַאנַײמ ןוא רעיברַאב ןוֿפ שיזױצנַארֿפ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא 165 ן'/21165 07'4 ידוצסמ ןוֿפ

 ,77--21861 וירַאּכ ,דנעב ריֿפ

 זס 8 צא ץ ס, ןןאספאס 4232008020 68קסה םסקתמח 1924, ק. 4 ל"ַגֿפ 7



 09 וַאקוװצק ףיֹוא ןדני.גרע3 יד ןֹוּכ עטכישעג יד

 םענעגייא ןַא טַאהעג עקַאט ןבָאה סָאװ ,ןַאטסעגַאד ןוֿפ ןדִיי יד רַאֿפ רָאנ טסַאּפ ץלַא
 סָאד ,ןַאכמַאס ה"י ןטנעצ ןיא ןֿפורעג ךיז ךלמ רעד טָאה ידועסמ ַײב .ךלמ ןשידִיי
 ןיא יװ ,ןַאטסעגַאד ןיא זיא גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד ."טשריֿפ רעטשרעבייא טסייה
 עשירַאזַאכ ןוֿפ זַײװליײט ,םַאטשּפָא ןטיול ןדִיי ןוֿפ זַײװליײט ןענַאטשַאב ,עירַאזַאכ ץנַאג
 יד ךיז ןעמענ ןוֿפרעד .גנורעקלעֿפַאב רעשירַאזַאכ-שידִיי רעטשימעג ַא ןוֿפ ןוא םירג
 .תונושל ענעדיײשרַאֿפ

 עכעלדירֿפ טיהענּפָא ֿבור סָאד ןרַאזַאכ יד ןבָאה ה"י ןטנעצ ןוא ןטנַײנ ןיא
 יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבילבעג זיא טנעברעד .טַאֿפילַאכ ןשיבַארַא םעד טימ ןעגנויצַאב
 .עגנַײא טינ ךיז טָאה 900 רָאי ןיא ןרַאזַאכ יד דצמ לַאֿפנָא רעקילעֿפוצ ַא ןוא ,רעבַארַא
 960-956 ןרָאי יד םורַא רעבַארַא יד ןעוועג חצנמ טָאה רָאֿפָאקינ רסיק רעד ןעװ .ןבעג
 סָאד ןרַאזַאכ יד ןבָאה ,טיריס ןוֿפ ןוא עיױזַא-ןיילק ןוֿפ ןסױטשעגסױרַא ייז טָאה ןוא
 רעד .טַאֿפילַאכ ןטימ המחלמ ַא ןביוהעגנָא ךיוא ןוא רשוּכה תעש ַא רַאֿפ ןטלַאהעג

 ,טלייצרעד ,םילשורי ןיא טניֹוװעג טָאה סָאװ ,ילע ןב תֿפי רעלעטשטּפירש רעשימָיַארַאק
 טָאה ,איכויטנַא ןוא אקרז ןיע ,סוסוּת ןעמונרַאֿפ ןבָאה ןכירג יד ןצװ טַײצ רעד וצ זַא

 טָאה ילע ןב תֿפי .ךלמ רעשידיי רעד ךיוא בַאובַא:לַא-בַאב ןופ ןגעװַאב ןביוהעגנָא ךיז
 ןרַאזַאכ יד ןוֿפ לַאֿפנָא רעד רעבָא .ןטייצ סחישמ ןוֿפ בייהנָא םעד ןעזעג המחלמ רעד ןיא

 ,טלייצרעד ?'איכויטנַא ןוֿפ דיאַאס ןביא ַאיחי ןוֿפ קינָארכ עשיריס יד ,ןטָארעג טינ זיא
 טכַאמעג ֿבורח סע ןבָאה ,רעדנַאמַאס ןוֿפ דנַאל םעד ףיוא ןלַאֿפעגנָא ןענַײז רעבַארַא יד זַא
 ןיא .רזדנִי יד ןוֿפ ךלמ םעד ןוֿפ ה"ד ,סטניגעב ןוֿפ ןז םעד ןעגנַאֿפעג ןעמונעג ןוא
 םהרֿבַא ןעמָאנ ןטימ סטניגעב רעקיבלעז רעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד םורַא ןרָאי עכעלטצ
 טַײצ ןייז ןיא טָאה דָאזיּפע רעקיזָאד רעד .ןכירג יד ךרוד ןרָאװעג טזיילעגסיוא זיא
 ?** לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךיוא רָאנ ,לארשי-ץרא ןיא זיולב טינ ןעגנַאלק-חישמ ןֿפורעגסױרַא

 יד טימ ףמַאק ןרעװש ַא טריֿפעג ה"י ןטנעצ ןיא טָאה הכולמ עשירַאזַאכ יד
 ײמרַא עקרצטש יד ןעוװעג חצנמ װַאלסָאטַאיװס טָאה 965 רָאי ןיא ,וועיק ןוֿפ ןטשריֿפסױרג
 רעד ַײב (ַאשזעװ ַאיַאלעב) לעקרַאס גנוטסעֿפ עעירַאזַאכ יד ןעמונעגנַײא ןוא ןַאגַאכ ןוֿפ
 רעקרַאטש ַא עגלָאװ רעד טימ ןעמוקעג זיא רעטעּפש רָאי ריֿפ טימ .ןָאד ןוֿפ גנוצֿפעל
 ןיב םי ןטימ ןעגנַאגרעד ןוא ליטיא ןוא רַאגלוב טרעטשעצ טָאה ןוא טָאלֿפ רעשיסור

 ,רטדנעמעס
 ױב רעד .טיבעג-עגלָאװ ןצנַאג םעד ןיא תונברוח עסורג ןָאטעגנָא ןבָאה ןסור יד

 ןיא, :סָאװ טָא טלייצרעד (11 יז ,06 (10616 ןוֿפ עבַאגסוא רעד ןיא) לַאקוַאח ןביא רוד
 ןרַאזַאכ ןוא ןסַאטרוב יד ַײב ,(עגלָאװ רעד ַײב) ןרַאגלוב יד ַײב זיא געט ערעזדנוא -

 ןעמוגעגּפָא ןבָאה ,ןלַאֿפעגנָא ייז ףיא ןענַײז ןסור יד םערָאװ ,ןבילבעג טינ טשינרָאג
 ןוֿפ ןעװעטַארסױרַא ךיז טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,עלַא .טביורעגסיוא ןוא םיבושי עלַא ייז ַײב

 ןבָאה ייז לַײװ ,תוכולמ ערעייז ןוֿפ ןטנגעג יד ןיא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה ,טנעה ערעייז
 ןלעװ ןסור יד זַא ,גנונצֿפָאה רעד ןיא רעדנעל ערעייז ןוֿפ תונכשב ןבַײלברַאֿפ טלָאװעג
 יד .ןענַאטרעטנוא ערעיײז ןבַײלב וצ ןביױלרעד ייז ןלעוװו ןוא םולש ייז טימ ןסילש
 ֿבורח ןוא ןעמונעגנַײא ןרָאװעג זיא םי ןשיּפסַאק םַײב רעדנעמעס טָאטשטּפױה עטלַא
 קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה סָאװ ,היאר-דע ןַא טגערֿפעגסיױא טָאה לַאקוַאח ןביא .טכַאמעג
 ןעניֿפעג ןטֿפירש ענַײז ןיא .רעדנעמעס טָאטש רעד ןוֿפ לרוג םעד חוּכמ ,עיסרעּפ ןייק
 :טכַאמעגנָא ןבָאה ןסור יד סָאװ ,ןברוח רעד ןוֿפ גנורעדליש עקידרעטַײװ יד רימ

 ךיז טניֿפעג סָאװ ,רעדנעמעס טָאטש ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ,רע טגָאז ,ןרַאזַאכ יד,
 ןוא ,רענעטרעג ךס ַא ןעװעג ןענַײז טרָאד .(דנעברעד) בַאובַא-לַא-בַאב ןוא ליטיא ןשיווצ
 .גװַאה ַא) ןַאשזדרושזד ןיא םעד ןגעװ ּבָאה ךיא .רעקעטשנַײוװ 40,000 זיב טגָאז ןעמ יװ
 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ַײב טגערֿפעג (969=) 358 רָאי ןיא (םי ןשיּפסַאק םַײב טָאטש

 7* ?ג'ץס010818 01160141/9, 16 18, ק. 774, 4

 ם. א 8ט תו 8 חמו 0638 זוזמס1!ס 5ס0ז11?סמ, 11, ק, 201 :ךיוא ,323---813 ,ז ,1 ,רעטכעש יזגג ;עז 7"



0 
 ןַאקױַאק ףיֹוא ןדיי.גרעב יד ןופ עטכישעג *ד

 ןַארַאֿפ ךָאנ ןענַײז טרָאד ביוא , :טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא ,טניוװעג רעירֿפ טרָאד

 רשֿפא רעדָא ,טַײל עמערָא רַאֿפ הקדצ יװ תוריּפ עלַא ןבַײלב ,ןבױרטנַײװ ןוא רענעטרעג

 רעטרצוו יד טימ .?ןעמַאטש עטקַאהעגּפָא ףיוא רעטצלב עַײנ ןסקַאװסױרַא ןזָאל טָאג טעװ

 .טָאטש רעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טקיליטרַאֿפ זיא גנידצלַא זַא ,ןגָאז טלָאװעג רע טָאה

 יד רעבָא, ,ןבױרטנַײװ ןוֿפ רוטלוק יד טײרּפשרַאפ לײט ןטסצרג םוצ ןעוועג זיא טרָאד

 סטָאג וצ טרעהעג טָאה סע סָאװ ,גנידצלַא טקיליטרַאֿפ ןבָאה ןוא ןלַאֿפעגנָא ןענַײז ןסור

 ןענַײז טציא .ןסַאטרוב ןוא ןרַאגלוב ,ןרַאזַאכ יד ,(עגלָאװ) ליטיא ךַײט םַײב ןשינעֿפעשַאב

 ךיז ןבָאה ןוא בַאובַא-לַא-בַאב ןוֿפ טנגעג רעד ןיא ןֿפָאלטנַא ליטיא ןוֿפ רעניוװנַילא יד

 הוק-ַאיס ןוֿפ טנגעג רעד ןיא קערש ןיא ךיוא ךיז ןעניֿפעג ךס ַא ,טקיטסעֿפַאב טרָאד

 ,"(גרעב עצרַאווש יד)

 יד ןיא ןֿפַאלטנַא זיא ןרַאזַאכ יד ןוֿפ לייט ַא זַא ,ןעגנירד רימ ןענָאק ןענַאד ןוֿפ

 זַאקװַאק ןקידחרזמ םעד רַאפ "גרעב עצרַאװש , ןעמָאנ םעד .ןַאטסעגַאד ןוֿפ ןטנגעג-גרעב

 ַײב וליֿפַא ,רעקלעֿפ ערעדנַא ןוא רעבַארַא ,רעסרעּפ יד ַײב טֿפָא רעייז רימ ןעניֿפעג

 גרעבטסצוו ןיֿפ ןעגנושטַײטסיױוא יד קורדנַײא םענדָאמ ַא ןכַאמ רעבירעד .(ךשוח ירה) ןדִיי

 קַאלשיגנַאמ לזדניאבלַאה ןטימ הוק-ַאיס טריציֿפיטנעדניא רעטשרע רעד .טדרַאװקרַאמ ןוא

 טכוז ןוא רעטַײװ ךָאנ טייג רעדיו טדרַאװקרַאמ *.םי ןשיּפסַאק ןוֿפ גערב-חרזמ ןֿפױא

 זַא ,לכש ןֿפיוא טינ ןיטולחל ךיז טגייל סע רצבָא ?ןעקעלעשט לזניא ןֿפױא הוק-ַאיס

 ןט10 ןיא לַײװ ,םי ןֿפױא תועציסנ עטַײװ עכלעזַא טכַאמעג ןבָאה ןענָאק ןלָאז ןרַאזַאכ יד

 סָאװ רַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ וצ טינ ךיוא זיא סע ןוא ,טַאהעג טינ ןֿפיש-םי ןייק ייז ןבָאה ה"י

 ןטסעב םוצ ןבָאה ןרַאזַאכ עקידמורד יד תעב ,טַײװ ױזַא ןֿפױל טֿפרַאדעג ןבָאה ןלָאז יז

 טנגעג-עגלָאװ רעד ןוֿפ ןרַאזַאכ יד .גרעב עשינכש יד ןיא ןטלַאהַאבסיױא טנעקעג ךיז

 .סעּפעטס עטנעָאנ יד ןיא ,טלייצרעד לַאקוַאח ןביא יװ ,קעװַא ןענַײז

 יד תמחמ ,ןעיצּפָא טזומעג ךיג רעד ףיוא ןסור יד ןבָאה 969 רעמוז ףוס הוצ

 םַײב עירַאגלוב ןיא ןעוװעג זיא וװַאלסָאטַאיװס סָאװ ,סָאד טצונעגסיוא ןבָאה ןגענעשטעּפ

 ףיוא ןלַאֿפעגנָא ןענַײז ןוא ,עירַאזַאכ ןיא ןעוועג זיא לייח רעשיסור רעד סָאװ ןוא יַאנוד

 צשיסור יד גילדצוו .אֿפוג טָאטשטּפױה יד טרעגצעלַאב ןבָאה ןוא טנגעג רצװעיק רעד

 םעד ךרוד ןרָאװעג טעװעטַארעג טנעמָאמ ןטצעל ןיא רָאנ וועִיק זיא ,ןלייצרעד סעקינָארּכ

 טגָאזעגנָא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,אֿפוג װַאלסָאטַאיװס .חרזמ ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,לייח

 .עירָאגלוב ןוֿפ קירוצ ןעמוק טַײצ רעצרוק ַא ףיוא טזומעג טָאה ,ווציק רַאֿפ הנּכס רעד ןגעוו

 ןוֿפ הכולמ עשירַאזַאכ יד טעװעטַארעג טָאה ןגענעשטעּפ יד ןוֿפ לַאֿפנָא רעד

 ןוא ליטיא ןעױבוצּפָא רעדיװ טייקכעלגימ יד ןבעגעג ןרַאזַאכ יד טָאה ןוא גנַאגרעטנוא

 .רעטניא רעד ךיוא ןרָאװעג טכיועגֿפױא רעדיוו זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא .רעדנעמעס

 -וצ רעד זַא ,ןריטַאטסנָאק ןיוש לַאקואח ןביא ןָאק 977 רָאי ןיא .ליטיא ןיא לדנַאה רעלַאנָאיצַאנ

 ןטַײצ עקילָאמַא ןיא יוװ סיורג ױזַא טקנוּפ רעדיוו זיא ליטיא ןיא םירחוס עשיסור ןוֿפ םָארטש

 -- ןעמָאנ םעַײנ ַא ןגָארקעג ליטיא טָאטש יד טָאה ַײנ סָאד ןוֿפ ןעױבּפױא ןכָאנ

 רעד ןוֿפ עירָאטירעט יד זַא ,סיוא טזַײװ ."טרָא רענעקורט , שטַײט זיא סָאד ,ןיסקַאס

 ןיא םעד תמהמ ןוא ,ךַײט םעד ןוֿפ טקנעװשעגרעטנוא ןרָאװעג הגרדהב זיא טָאטש

 רעד ךיוא טלייצרעד םעד ןגעו .ךַײט ןוֿפ רעטַײװ ןגָארטוצרעבירַא ךיז ןצוועג קיטיינ

 ילברעד טָאה רע רעבָא ,1403 םורַא ןבירשעג טָאה סָאװ ,יאּוקַאב:לַא ףַארגָאעג רערעטעּפש

 1?םירוקמ ערעטלע ךיוא טצונעגסיוא

 8 ')ג(ץקטּפת אןעטאס1600158 1גססםמססס 11200960468װ8, 1903, זאט 8

 9 }{. ת{ג:ף 843, (0פ6סט:022:8086 טמס /4512115606 56/6112626, ק. 2.

 10 םס סז ם, ה816:88265 2452:0ט65 41. 5: 266ס:פ2סטזק 1873: עסיורג ַא זיא ןיסקַאט,
 ןיא ךיז ןלַאֿפעצ רעניוװגַײא עדיא ,ןכַײט טימ ךַײר ןוא טרעקלצֿפַאב קרַאטש ,ןרַאזַאכ יד ןוֿפ דנַאל ןיא טָאטש

 ןוא רעסַאװ ןיֿפ טצײלֿפרַאֿפ טָאטש יד זיא טציא ..,ךס ַא רעײז טרָאד ןענַײז םירחוס עשידנעלסיוא ;םיטֿבש 0

 טָאטשטּפױה יד ,קערעביַארַאס טָאטש יד טגיל טֹרֶא ריא ןוֿפ טַײװ טינ .ןמיס ןַײק ןבילּבעג טינ ריא ןוֿפ זיא טצ
 ,ןיָאקרעב ןּוכ ןשרעטָאט ןוֿפ יַארָאט ה"ד) "דֶנַאְל ןופ



 1 קוק ףיוא ןדיי.גרעב יד ןופ צטכישעג יד 1

 טריטסיסקע טָאה עגלַאװ רעד ןוֿפ גנֹוצֿפעל רעד ַײב טיבעג עקיגנעהּפָאמוא סָאד

 ךָאנ ןעמונעגמורַא טָאה ןוא 1227 רָאי ןיא ןרעטָאט יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןטייווצ םעד וצ זיב

 ךיא טָאה סָאװ) דנעקשעב ,דנעקשוא יװ עגלָאװ רעטשרעטנוא רעד ַײב טעטש ךסַא

 יד ןוֿפ טֿפַאשרעהרעביײא יד רעבָא ,ערעדנַא ןוא ַאנרָא ,דנעקרעמעס ,(שעטשצב ןסייהעג

 969 טניז זיא סעּפעטס עשיסור-םורד יד ןוא עגלָאװ רעטסלטימ רעד רעביא ןרַאזַאכ !

 .קידנעטש ףיוא ןרָאלרַאֿפ

 עיגילער רעשידִיי רעד טימ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,ךעלריטַאנ טריסערעטניא זדנוא

 עשירַאזַאכ יד ןוֿפ עיטסַאניד עטלַא יד .טכַאמ רעשירַאזַאכ רצד ןוֿפ הדירי רעד ךָאנ

 טכַאמ רעד ַײב ןבילבעג סיוא טזַײװ זיא ,ףסוי גיניק ןשידִיי םעד ןוֿפ םישרוי יד םיכלמ

 .רַאֿפ רימ ןעניֿפעג קינָארכ רעשיניזורג רעד ןיא .ןרעטָאט יד ןוֿפ גנַארדנַײרַא םעד זיב

 ןוֿפ ןעמוקעגנָא ןענַײז דנעברעד ןייק זַא ,םעד ןגעוו העידי ַא 1260 רָאי ןרעטנוא טנכייצ

 עשירַאזַאכ יד ןוֿפ רעדניקסדניק יד יַאקרעב טשדיֿפ ןשרעטָאט ןוֿפ טָאטשטּפױה רעד

 יד ןוֿפ החּפשמ רעד ןוֿפ ה"ד ,"ןַאינַאקַאֿפ רַאזַאהיּכַא יד, ןוֿפ זה םעד ןוֿפ םיכלמ

 ןענַײז רעדניקסדניק עקיזָאד יד ןוֿפ ןעמענ יד רעבָא !!ןרַאזַאכ צסַײװ יד ןוֿפ ןענַאגַאכ

 ףַארגָאעג רעשיבַארַא רעשירעלטַײצטימ רעד סָאװ ,זיא קידרצווקרעמ .עשידִיי ןייק טינ ןיוש

 עטסיונעג יד טגנערב סָאװ ןוא 977 רָאי ןיא קרעװ ןַײז ןבירשעג טָאה סָאװ ,לַאקוָאח ןביא

 טשינרָאג טלייצרעד ,רעדנעמעס ןוא ליטיא ףיוא ןסור יד ןיוֿפ לַאֿפנָא םעד ןגעוו תֹועידְי

 ,יסַאדַאקומ .הנומא רצשידִיי רעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןרַאזַאכ יד זַא ,םעד ןגצוו

 ןוֿפ רעניֹוװנַײא יד זַא ,טימ ןיוש טלייט ,רעטעּפש ןעצ רָאי ַא טימ ןבירשעג טָאה סָאװ

 ןקידרעירֿפ רעייז ןזָאלרַאפ ,גיניק םעד ץוח ,עלַא ןבָאה טָאטש רעשירַאזַאכ רעסיורג ַא

 םעד ךָאנ וצ יסַאדַאקומ טיג ַײברעד .םַאלסיא םעד ןעמונעגנָא ןבָאה ןוא ןביולג ןשידִיי

 טרעקעגמוא ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןומַאמ-לַא זַא ,טרעהעג כָאה ךיא ,, :ץַאז ןקידרעטַײװ

 ייז טָאה ,לַאֿפנָא ןַא (ןרַאזַאכ יד ףיוא ה"ד) ייז ףיא טכַאמעג טָאה ,ןַאשזדרָאשזד ןוֿפ

 טינ טַײצ עגנַאל ַא ןעמ טָאה ץַאז ןקיזָאד םעד :?.*םַאלסיא םוצ טרעקַאב ייז ןוא טגיזַאב

 רעדַאדגַאב ןטמירַאב ןרַאֿפ ןעמונעגנָא ןעמ טָאה ןומַאמ-לַא םעד תמחמ ,ןענַאטשרַאֿפ

 ,טשטַײטצגסױא קיטכיר רעייז טָאה דלָאטרַאב רָאנ .8232--813 טריגער טָאה סָאװ ,ףילַאכ

 ןב ןומַאמ סַאבַא-ל-ובא םזצרַאװָאכ ןוֿפ לשומ רעשירעגירק רצד סָאד זיא ןומַאמ-לא זַא |

 ןביא - רוד-ןב ןטייוצ ַא ןוֿפ תועידי יד טימ ךיוא טמיטש הרעשה עקיזָאד יד .דַאמַאחומ

 טָא טבַײרש רע :-טנַאקַאב ןרָאװעג גנַאל טינ טשרע זיא קרעװ ןַײז סָאװ ,יהיַאוװַאקסימ

 ןענַײז ןקרעט יד זַא ,תועידי ןעמוקעגנָא ןענַײז (965-=354) רָאי םענעי ןיא, : סָאװ

 ףליה ךָאנ טדנעװעג ךיז ןבָאה עקיזָאד יד .ןרַאזַאכ יד ןוֿפ הכולמ רעד ףיוא ןלַאֿפעגנָא

 ריא, :רעטרצװ יד טימ ןֿפרָאװעגּפָא סָאד ןבָאה עטצעל יד ,םזערַאװָאכ ןוֿפ טַײל יד וצ

 יז ."סמילסומ ןרעװ ריא טזומ ,ןֿפלעה ךַײא ןלָאז רימ זַא ,טליו ריא ביוא ; דיי טַײז

 רעד זַא ןעעז רימ .גיניק רעיײז ץוח ,םַאלסיא םעד ןעמונעגנָא טלָאמעד ןבָאה עלַא

 יד ךױא טדניברַאֿפ ,1000 רָאי םורַא קרעװ ןַײז ןבירשעג טָאה סָאװ ,רוד-ןב רעקיזָאד

 טשריֿפ רעקיטכעמ רצייז .רעמזערַאװָאכ יד ןוֿפ ףליה דעד טימ ןרַאזַאכ יד ןוֿפ גנורעקַאּב

 יַסַאדַאקומ .עיסרעּפ-ןוֿפצ ןיא ןַאשזדרָאשוד טָאטש יד ןעמונעגנַײא עקַאט טָאה ןומַאמ-לא
 רעקיטכיר זיא סָאד ןוא ,ןסור יד טכַאמעג ןבָאה לַאֿפנָא םעד זַא ,רעטַײװ טלייצרעד

 .רָאֿפניא ןַײז ןוֿפ ןגָארקעג טָאה יהיַאװַאקסימ ןביא סָאװ ,ןקרעט יד ןגעוו הצידי יד יװ

 עלָאר עטסצערג יד טליּפשעג ךָאד ןבָאה ןדִיי יד זַא ,יסַאדַאקומ טלייצרעד רצטַײװ .רָאטַאמ

 טרעװ ַײברעד .םַאלסיא םעד טנעקרענָא ןבָאה יז ןוֿפ ךס ַא זַא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא
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 לַאֿפנָא םעד תמחמ טָאטש רעד ןוֿפ קעװַא קילַײװטַײצ טזומעג ןבָאה ייז זַא ,טנָאמרעד

 רעקידרעטצּפש רעד .םי ןוֿפ גערב םוצ זיב ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןוא ןסור יד ןוֿפ

 טעמכ 1232 רָאי ןיא רעביא טרזח (418, (1/1 ,ןָאקינָארכ) ריתא-לא-ןביא רעקירָאטסיה
 ,וצ ךָאנ טיג רע ןוא ,יהיַאװַאקסימ-ןביא ןוֿפ גנולייצרעד עטכַארבעג יד טרָאװ ןיא טרָאװ

 .העידי עקיבלעז יד .םַאלסיא םוצ רעבירַא גיניק רעשירַאזַאכ רעד ךיוא זיא רעטעּפש זַא

 טנכיײצרַאֿפ רע טָאה תועט-יּפ-לע ,יקשימיד ןבירשעגרעביא ךיוא טָאה ריתא-לא-ןבא ןוֿפ

 11 965-=) 354 טָאטשנָא 254 רָאי סָאד
 ןענַײז ןביולג ןשידִיי ןוֿפ ןרַאזַאכ יד ןוֿפ גָאוּפָא םעד ןגעו תועידי עשידִיי ןייק

 ןעגנַאגעג סעצָארּפ-רילימיסַא רעד זיא ָאד ךיוא זַא ,ןעמעננָא ףרַאדַאב ןעמ .ןבילברַאֿפ טינ

 ןשִירַאזַאכ ןוֿפ ןטכיש עטשרעבייא יד רָאנ ןעמונעגנַײרַא רקָיצ רעד טָאה ןוא ךעלעמַאּפ רָאנ

 ןוֿפ הנומא רעד ַײרטעג ןבילבעג ןטסגנעל םוצ תועמשמ ןענַײז ןדִיי ענערָאכעג יד .קלָאֿפ

 קידנעטש ןבָאה ןוא טקעלַאיד ןשיסרעּפ ַא טדערעג לייט םוצ ןבָאה ייז לַײװ ,תוֿבא ערעייז

 .עיסרעּפ ןוֿפ תוחוּכ עלערוטלוק עַײנ ןגָארקעגוצ

 טיִג רעמ ןיוש הנומא עשידִיי יד טָאה עגַאל רעשיטילַאּפ רענעֿפַאשעג רעד ַײב

 סָאד .ןיסקַאס ןיא טָאטשטּפױה רעַײנ רעד ןיא עיגילער עקידנשרעה יד ןבַײלב טנָאקעג

 טכוזַאב טָאה סָאװ ,יסולַאדנַא דימַאח-ןביא רעדנזַײר רעשיבַארַא רעד ךיוא ןקיטעטשַאב

 ןעמיר יז !".ה"י ןט12 ףוס םוצ ןבירשעג טָאה סָאװ ,סוט ןוֿפ דעמחַא ןוא ,1131 רָאי ןיא ןיסקַאס
 יד זיא ןגעװטסעדנוֿפ .רעניוװנַײא יד ןוֿפ טייקטנרצלעג ןוא טײקמורֿפ עשימילסומ יד וליֿפַא

 טגָאז םעד ןגצוו .ןדנּוװשרַאֿפ ןצנַאג ןיא טינ טנגעג רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא עיגילער עשידִיי

 ןַײז ןיא (ד"ֿבאר) דואד ןבא םהרֿבא יבר רעטנרעלעג רעשינַאּפש רעטסּוװַאב רעד תודע

 ָאדעלַאט ןיא טָאה רע .1160 רָאי ןיא ךרע ןַא ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,"הלבקה רֿפס;

 :?.ליטיא ןוֿפ טנגעג רעד ןוֿפ ןעמוקעג ןעועג ןענַײז סָאװ ,ןרַאזַאכ טימ סעומש ַא טריֿפעג
 ,ליטיא ךַײט םוצ זיב ..ןַארַאֿפ ןענַײז תוליהק עשיטינבר , :סָאװ טָא םיא ַײּב ןענעייל רימ

 רעייז ןוא ;ןעװעג רייגמ טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקלעֿפ עשירַאזַאכ ןעניוװ סע ּוװ

 ןסיו וצ טָאה ןוא טורּפש ןב קחצי ןב יאדסח יבר וצ ווירב ַא טקישעג טָאה ףסוי גיניק

 רימ ןוא ;תונבר רעד ןוֿפ הרוסמ רעד טיול ךיז ןריֿפ קלָאֿפ ןַײז ןוא רע זַא ,ןבעגעג

 ןדנוא ןבָאה ייז ןוא ,ָאדעלָאט ןיא םימכח-ידימלּת רעדניקסדניק ערעייז ןוֿפ ןעזעג ןבָאה

 ןבָאה םורַא ױזַא ."תונבר רעד רַאֿפ ךיז ןטלַאה ענעבילבעגרעביא ערעייז זַא ,טלייצרעד

 ןוֿפ טנגעג רעד ןוֿפ ה"י ןט12 ןטימ םורַא ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,ןדִיי עטנרעלעג יד

 טלייצרעד ןבָאה ןוא ןרַאזַאכ יד ןוֿפ עקימַאטשּפָא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז ,ָאדעלָאט ןייק .ליטיא
 .טגיניקעג לָאמַא טָאה סע ּוװ ,הכולמ רעד ןיא ןדִיי עקיביילג ןוֿפ הטילּפה תיראש ַא ןגצוו

 ,ףסוי ךלמ רעד

 ןעמוקעג ןענַײז ןדִיי זַא ,ןלייצרעד טַײצ רעקיבלעז רעד ןוֿפ סעקינָארכ עשיסור יד

 לירדנַא טשריֿפסיױרג םוצ רימידַאלװ ןייק טנגעג:עגלָאװ רעד ןוֿפ ןרַאגלוב יד .טימ ןעמַאזוצ

 עיןביולג ןכעלטסירק םעד ןעמונעגנָא טרָאד ןבָאה ןוא יקסבוילָאגָאב

 ,דנעקרעמעס ,ַאנרָא ,ןיסקַאס ןעמונעגנַײא טָאה ,ןרעטָאט יד ןוֿפ טשריֿפ רעד ײטַאב
 .,1237 ןוא 1223 "ייד ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשירַאזַאכ ַא טימ טעטש ערעדנַא ןוא לעקרַאס

 תונכשב .ןרָאװעג טעגרהעגסיוא ןצנַאג ןיא טעמּכ גנורעקלעֿפַאב עשיטָאטש יד זיא ַײברעד

 טָאה סָאװ ,טָאטשטּפױה עשירעטָאט יד טעדנירגעג יַאקרעב ןַאכ רעד טָאה ןיסקַאס ןוֿפ

 ךָאנ טנָאמרעד ַאטוטַאב ןבא רעדנזַײר רעד :!*עדרָאה ענעדלָאג יד ןעמָאנ םעד ןגָאוטעג
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 ךיז טָאה ןוא יַארַאס רעטלַא ךעלטנײװעג טסײה ןרעטָאט יד ןוֿפ טָאטשטּפױה עקידהליחּתכל יד 5

 ףיוא ןעמ ףרַאדָאב טרָאד ,ןַאכַארטסַא רעקיטציא רעד ןוֿפ טַײזןוֿפצ ןיא ?גרעּבײגַאירטילעס םעד ףיוא ןעגוֿפעג

 : ,ליִטיא ןוֿפ ןרוּפש יד ןכוװ



 33 ואקװַאק ףיוא ןלנייגרעב יד ןֹופ עטכישצג *ד

 ןעמָאנ ןרעטנוא עדרָאה רענעדלָאג רעד ןיא רענױװנַײא עקידהליחּתכל יד 1333 רָאי ןיא
 רימ ןענָאק עדרָאה רענעדלָאג רעד ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי ַא ןופ רעבָא ,ילַאדרָאלַא
 רעשיסור רעד ןוֿפ העידי יד זיא םַאנסױא רעקיצנייא רעד .ןעניֿפעג טינ רוּפש ןייק
 רעד ןוֿפ ןעמוקעגנָא זיא ןישַאק טָאטש רעד ןיא זַא ,םעד ןגעוו 1321 רָאי ןוֿפ קינָארכ
 ענעדלָאג יד יװ םעדכָאנ !.רענָאמ.רעַײטש ַא ןדִיי ַא טימ ַאנשטַאג רעטָאט ַא עדרָאה
 ריא ןוֿפ תונכשב זיא ,1395 רָאי ןיא ןַאלרעמַאט ךרוד ןרָאװעג טרעטשעצ זיא עדרָאה
 ;ןַאכַארטסַא טציא ,ןַאכרַאט-יזַאה ןעמָאנ ןשירַאזַאכ ןטימ רעטנעצ רעַײנ ַא ןעמוקעגֿפױא
 ,גנורעקלעֿפַאב עשידִיי ןייק טינ רימ ןענעגעגַאב טרָאד ךיוא רעבָא

 .םורד ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעקיטֿפַאהדנַאטש ליֿפ
 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשירַאזַאכ יד ,ןַאטסעגַאד ןוֿפ דנַאלגרעב םעד ןיא ןוא עירַאזַאכ
 סעצווָאלָאּפ ןוא ןסור יד ןוֿפ ןלַאפנָא יד ךָאנ םיטילּפ ךרוד טרעמרַאֿפ ךיז טָאה ןַאטסעגַאד
 ,969 רָאי ןיא טרעטשעצ ןבָאה ןטור יד סָאװ ,רעדנעמעס טָאטשטּפױה יד ; סלַאקוַאח ןביא)
 טַאֿפילַאכ ןֿפױא ןזוג יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןכָאנ ה"י ןט11 ןיא .ךיז וצ ןעמוקעג רעדיװ דלַאב זיא
 םורד ןיא ןוא ןוֿפצ ןיא דנַאלגערב עצנַאג סָאד ןעמונעגנַײא הגרדהב ןרַאזַאכ יד ןבָאה
 יד רעביא טקיטלעװעג ןבָאה ןוא ןטנגעגגרעב יד ןוֿפ לייט ַא ךיוא ןוא ,דנעברעד ןוֿפ
 ןרַאזַאכ יד ןבָאה ָאד ??ןָארַאמַאס ןוא דנעברעד ,(קַאטיַאק ןיא) ַאלוַאס ,רעדנעמעס טעטש
 ןיב ךָאנ רעניגזעל יד ןֿפור רַאֿפרעד .(רעטַײװ עז) עיגילער עשידִיי יד טיהעגנַײא גנַאל רעייז
 רָאי םורַא זַא ,טלייצרעד נרובסנגער ןוֿפ היחתּפ רעדנזַײר רעד ; רעססאג ןדִיי יד טנַײה
 סָאװ ,זַאקװַאק ןוֿפ טשריֿפ ןשידִיי ןוֿפ םיחולש יד דַאדנַאב ןיא ןעזעג רע טָאה 5
 ,טדערעג ייז טימ טָאה רע .איֿבנה לאקזחי ןוֿפ רבק ןֿפױא ןַײז ללּפתמ ןעמוקעג ןענַײז
 ,ןעװעג רייגמ ךיז טָאה קלָאֿפ רעייז ױזַא יו ,השעמ יד טלייצרעד םיא ןבָאה ייז ןוא
 ,צדנעגעל רעד וצ ךעלנע זיא ןוא םיסנ-ישעמ טימ טריצעגסיוא זיא סָאװ ,גנולייצרעד ַא
 דנַאל ןיא תוליהק עשידִיי עשירַאזַאכ יד ןגעוו ?!.ףסוי גיניק ןוֿפ טלייצרעד טרעװ סָאװ
 .ַאלעדוט ןוֿפ ןימינב טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ךיוא טבַײרש ןק רע ט ןוא ןענַאלַא יד ןוֿפ

 .בלעז טריטסיסקע ךָאנ ןבָאה ןַאטסעגַאד ןיא רעמיטנטשריֿפ עשירַאזַאכ-שידִיי יד
 ןעמוקעג רעדיװ ייז ןענַײז ןסור יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןכָאנ .רָאי טרעדנוה עכעלטע קידנעטש
 יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןַא ןסױטשענּפָא החלצה טימ ןרַאזַאכ יד ןבָאה 1030 רָאי ןיא .טכַאמ וצ
 ןלַאֿפעגנָא זיא ןולדַאֿפ .ַאשזדנַאג ןוֿפ רימע םעד ,ןולדַאֿפ ןוֿפ ריֿפנָא ןרעטנוא רעבַארַא
 ,דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא טנגעגַאב טָאה רע רעבָא ,טייהרעטכירעגמוא ןרַאזַאכ יד ףיוא

 19 םסעססד א טההחעסעג 060ק8עא ת41סקע2ת0פ א עסדסקעע קצססאאצ 680669, 1 {
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 ,דַאדגַאב ןיא ןעװעג ךָאג זיא |היחתּפ 'ר) רע זַא ןוא , : "היחתפ 'ר בוביס , ןיא טײטש סע סָאװ טָא 1

 סָאד ןוא ,געט 10 ןוֿפ ךלהמ ַא טַײװ גוגמ זיא טרָאד ןּוֿפ סָאװ ,ךשמ יּכלמ יד ןוֿפ םיחולש יד ןעזעג רע טָאה

 ,ֿבכר ןב ֿבדנוי ןופ רעדניק יד ךיז ןעניֿפעג ךשֹוח ירה יד רעטניה .ךשוח ירה יד וצ זיב סיוא ךיז טײרּפש דנַאל

 רעײז ןטַײב ןלָאז ײז זַא ,טרעדָאֿפעג טָאה ןוא ךאלמ ַא םולח ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה ךשמ ןוֿפ םנכלמ ןביז וצ ןוא

 םצד ןעמעגנָא ןלָאז ײז זַא--,רעטַײװ ןוא ,ןרעװ טסיװרַאֿפ דנַאל רעײז טצװ טינַא ,ןצעזעג ערעײז ןוא הנומא

 ירַאֿפ וצ ןביוהעגנָא תמאב טָאה ךאלמ רעד זיב ,ךיז טמַאזעג רעבָא ןבָאה ײז .םרמע ןב השמ ןוֿפ ןביולג

 ךיז ןבָאה ןוא ןעװעג רײגמ ךיז רעקלעֿפ ערעײז ןוא ךשמ ןוֿפ םִיכלמ יד ןבָאה טלָאמעד ,דנַאל רעײז ןברַאד

 ידכב ,ןיהַא ןעײג םערָא ןענַײז סָאװ עּלַא ןוא .סימכחיידימלּת ײז וצ ןקיש לָאז רע ,הֿבישיײשָאר םוצ טדנעװעג

 יידימלת ַײז וצ ןעמוק םירצמ ןוֿפ ךיוא ןוא ,ילֿבב דומלּת ןוא ארקמ רעדניק ערעײז טימ ןוא ײז טימ ןענרעל וצ

 רֿבק םוצ ןעגנַאגעג ךיוא ןענַײז ײז ,םיחולש יד ןעזעג טָאה |היחתּפ) רע ןוא .ײז טימ ןענרעל וצ ידכב םימכח

 יד וצ ןבעגעג טרעװ סע סָאװ ,ףליה רעד ןופ ןוא םיתפומ יד ןוֿפ טרעהעג ןבָאה ײז לַײװ ,איבנה לאקזחי ןוֿפ

 ,"םיללּפתמ

 (3) ןטֿפינש עשילאטסי'ה



 וַאקװַאק ףיוא ןדיי.גרעב יד ןוֿפ עטכישעג יד 24

 רעד טימ .(ריתא-לא ןביא) ןעיצּפָא טזוכעג טָאה ןוא טרענלעז 10,000 ןרָאװעגנָא טָאה

 טַײז-ןוֿפצ ןוֿפ ןעמוקעג ןצנַײז סָאװ ,םיאנוש יד ןבירטצנּפָא יז ןבָאה החלצה רעקיבלעז

 ןיא ןבילקעגֿפױנוצ 1022 רָאי ןיא טָאה ,ַאלסָארַאי ןוֿפ ןוז רעד ,בצלג .עגלָאװ יד ּפָארַא

 טָאה ,(דנעברעד ןייק ה"ד) "רעיוט םענרעזַײא , םוצ ןרישרַאמ וצ ידּכ לייח ַא דָארָאגװָאנ

 ךיז דלַאב ןעגנוװצעג ןעװעג ןזיא רע רעבָא ,עגלָאװ רעד רעביא טזָאלעגּפָארַא ךיז

 ,ןװעשטשיטַאט ךרוד טריטיצ טרעוו סָאװ ,קינָארכ רעשיסור רעטייווצ ַא ןיא ??.ןרעקוצמוא

 1032 רָאי ןיא רעדָארָאגװָאנ יד ןוֿפ שרַאכסגירק ןכעלקילגמוא ןַא ןגעוו טלייצרעד טרצוו

 הוּכמ דייר יד טייג ָאד זַא ,ןצניימ וצ תוצט ַא ןעװעג רעבָא טלָאװ סע ;ןערגוא יד ןגעק

 רָאנ ,רעקירָאטסיה עשיסור יד ךעלטנייוועג ןטלַאה סָאד יװ ,ןערגוי טבש ןקידנוֿפצ םעד

 טֿפָא ְןָא יז ןֿפור סעקינָארכ עשיסור יד סָאװ ,ןרַאוַאכ יד ןָא ןענָאמרעד ָאד ךיז זומ ;עמ

 .סגירק סבצלג ."רעיוט םענרעזַײא , םַײב טניוװעג עקַאט ןבָאה ייז ןוא ,"ןערגוא עסַײװ,

 עגלָאװ רעד רעביא ןסור יד ןוֿפ סעיצידעּפסקע ליֿפ יד ןוֿפ ענייא ןעװעג זיא שרַאמ

 עקידרעירֿפ יד יו טקנוּפ ,טשינרָאג טימ טקידנעצג ךיז טָאה ןוא ,רעדנעל עשיּפסַאק יד וצ

 .969 ןוא 943 ,913 ןרָאי יד ןוֿפ ןשרַאמסגירק

 -ַאטַאק רעד ךָאנ זיא ,ליטיא רעשידִיי רעד ןוֿפ עטשרוי עשינַאדעמכַאמ יד ,ןיסקַאס

 טקנוּפלטימ ַא ןרָאװעג רעדיוו זיא טָאטש יד .ךיז וצ ןעמוקעג רעדיוו 969 רָאי ןוֿפ עֿפָארטס

 977 רָאי ןיא ןיוש טריטַאטסנָאק לַאקואח ןביא יװ ,עיַא-לַארטנעצ טימ לדנַאה םעד ןיֿפ

 טיול .רעקידעבצל ַא רעייז ןעוועג לדנַאה רעקיזָאד רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט12 בײהנָא

 ןֿפישלדנַאה יד ןגעלֿפ ןַאטסירַאבַאט ןוֿפ עטכישעג ןַײז ןיא ןידדע-ריש ןוֿפ תועידי יד

 ןוֿפ תורוחס יד ןוֿפ קרַאמ רעד, .לומַא ןװַאה ןשיסרעּפ םוצ זיב לייט ןטסערג םוצ ןייג

 ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז ןשטנעמ ,לומַא ןעװעג טַײצ רעזדנוא זיב זיא רַאגלוב ןוא ןיסקַאס

 :רַאֿפ וצ ידכב ,לֹומַא ןייק ןַאטסודניה ןוֿפ ןצענערג יד ןוֿפ ןוא ןַאסַארָאכ ,עיריס ,קַאריא

 ןיא ןעוועג זיא ןַאטסירַאבַאט ןוֿפ רעניוװנַײא יד ןוֿפ לדנַאה רעד .תורוחס עריא ןוֿפ ןעגנַאל

 ןיא ??"םי טַײז רענעי ףיוא לֹומַא רעביאננעק טגיל ןיסקַאס לַײװ ,ןיסקַאס ןוא רַאגלוב
 טָאטש עשידִיי ַא טנָאמרעד טַײצ רענעי וצ טרעװ טנגעגגערב רעשיסרעּפ רעקיבלעז רעד

 ךיוא לַײטנָא ןַא ןעמונעג טָאה ןעגנודניברַאֿפ:סלדנַאה יד טָא ןיִא ??ירַאס ַײב ַאידוהעי

 רעטשרעבייא רעד ןוֿפ טיבעג םעד ןיא רימידַאלװ-לַאדזוס םוטנטשריֿפ עשיסור סָאד

 .הכולמ רעשיסור רעד ןוֿפ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ןכיג ןיא זיא סָאװ ,ַאקָא ןוא עגלָאװ

 ,ןעמוקעג ןענַײז םיא וצ ; טשריֿפסיױרג ןרָאװעג יקסבוילָאגָאב יירדנַא זיא 1157 רָאי ןיא

 רע סָאװ ,ןטנגעג-עגלָאװ יד ןוֿפ ןדִיי ןוא ןרַאגלוב ךס ַא ,סעקינָארכ יד ןלייצרעד סע גילדעוו

 טַײלֿפױה ענַײז ןשיוצ .ןעגנודניברַאֿפ-סלדנַאה עקידצבצל ןטלַאהעגרעטנוא ייז טימ טָאה

 25 םַאטשּפָא ןשידִיי ףיוא טזַײװ ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,שטיסיָאמ םערּפָא רענייא ךיוא טנָאמרעד טרעוו

 עשינַאטסענַאד יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןענַאטשעג זיא טשריֿפסױרג רעקיבלעז רעד

 רעשיטילָאּפ רערעסערג ַא וצ ןעמוקעג ןצוועג רעדיוו טַײצ -ענעי ןיא ןענַײז סָאװ ,ןרָאזאכ

 .סגירק רעד רעבָא ,דנצברעד טרעצגעלַאב ןרַאזַאכ יד ןבָאה 1123 רָאי ןיא ןיֹוש .טכַאמ

 ןביא) ןוֿפצ ןַײק טּפוטשענּפָא יז טָאה דַאמַאחומ ןב דומחַאמ רעבַארַא יד ןוֿפ ןַאמטּפױה

 עיזַאקװַאקסנַארט ןיא טַאֿפילַאכ םעד ןוֿפ טכַאמ יד זיא טַײצ רענעי ןיא .(424, 8 ריתַא-לא

 ןצנַאג ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעניזורג יד ןוֿפ ןוחצינ םצד קנַאדַא טכַאװשעגּפָא ןעוועג ןיֹוש

 רעטקיטסצֿפַאב רעייז ןוֿפ רעבַארַא יד ןבירטרַאֿפ ןּבָאה ןוא ףילַאכ םעד ןוֿפ טַײרֿפַאב

 25 סילֿפיט טָאטש
 רימ - ,טמיטשַאב טינ זיא סָאד ,דנעברעד ןעמונעגנַײא רעדיוו ןבָאה ןרַאזַאכ יד ןעוו

 22 ס004ע680888 ,161סחעספ} {, 008 6540 (1032)

 23 ןס סז ח, 6325ק16מ, ק. 21.

 22 14 ק אשז
 25 1ןח2178580888 11610חע08, םסא 1175 (6683)

 20 םז ס 88 6 1, 11:5601ז0 08 13 (160ז216) 1. 1, ק, 307.



 25 זַאקװַאק ףיוא ןדלי.גרעב יד ןוֿפ עטכישעג יד

 .סגנוגניװצַאב ַא ןעמונעגרעטנוא טָאלֿפ ןשיסור ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ יז ןבָאה סיוא טרָאד

 ךיז טָאה ריהישטונַאמ ןב ןַאטַאס-ךַא ךַאש-ןַאװריש לשומ רעד .ןַאװריש ןגעק גירק
 ןוא , גרָאעג עיזורג ןוֿפ ניניק םעד ,רעגָאװש ןכעלטסירק ןַײז וצ ףליה ךָאנ טדנעוועג
 ןיא טרעדלישעג זיא גירק רעקיזָאד רעד .ןרַאזַאכ יד ןגעק טקידיײטרַאֿפ קיטומ ךיז טָאה
 70 ןֿפ טָאלֿפ רעשיסור רעד ?.ינַאקיכ רעבַײרש ןשיבַארַא םעד ןוֿפ (צדָא) טדיסַאק ַא

 ןענַײז ןענַאלַא ןוא ןרַאזַאכ עקיבײלגמוא יד .וקַאֹּב ַײב טקיליטרַאֿפ ןרָאװעג זיא ןֿפיש
 .גַײרַא ןרָאװעג זיא ןסור יד ןוא םונהיג ַא וצ ןרָאװעג זיא דנעברעד, .ןרָאװעג טּפַאלקעצ
 ןֿפַאשעג ןבָאה רעצרעה עשיטניה טימ ןשטנעמ עקיזָאד יד יו ,קערש עקיבלעז יד טגָּאיעג

 ןוא דנעּברעד ןעמונעגנַײא רעדיו טָאה ךַאש-ןַאװריש ןוֿפ דרצווש יד ;ןַאװריש ןיא

 ,קינָארכ רעשיניזורג רעד ןיא ןבירשַאב ךיוא זיא שרַאמסגירק רעקיבלעז רעד .?ןַאריבַאש
 ַא לײטנָא ןַא ןעמונעג טָאה לייה ןשיניזורג ןיא זַא ,טלייטעגטימ ךיוא טרעוו סע גוו

 28 רסיֵק ןשיטנַאזיב ןוֿפ רעדורב
 ךרוד ןוא ,"עקיביילגמוא, רעלַאֿפנָא עשירַאזַאכ יד ןָא טֿפור ינַאקיכ רצטכיד רצד

 ןיא ןבָאה ןרַאזַאכ רענַאטסצגַאד יד זַא ,היחתּפ יבר ןוֿפ הצידי יד טקיטצטשַצב טרצוו םעד

 ןיש זיא ליטיא-ןיסקַאס םגה ,םַאלטיא םעד ןעמּונעגנָא טַאהעג טינ ךָאנ טַײצ רענעי
 ןרַאזַאכ יד ןבָאה המחלמ רעכעלקילגמוא רעד טָא ךָאנ .שינַאדעמכַאמ ןצוועג טלָאמעד

 רעבָא ,רוקמַאס ןוא (ןָארַאמַאס) ןַאריבַאש ןעגנוטסעֿפ עשיזַאקװַאקסנַארט ערעייז ןרָאלרַאֿפ
 .דנַײרֿפ יד ?.הלשממ רעשירַאזַאכ רעד רעטנוא ןבילבעג זיא דנעברעד טָאטשנװַאה יד

 ןכָאנ ןטלַאהעגנָא רעטַײװ ךיוא ןבָאה טשריֿפסױרג ןשיסור ןטימ ןעגנּויצַאב עכעלטֿפַאש
 רעד ןיא ןרָאװעג ןֿפָאלטנַא יגרָאעג ןוז ןַײז זיא יקסבוילָאגָאב ײרדנַא ןוֿפ טוט ןשיגַארט
 זיא סָאד ?.קינָארכ עשיניזורג יד טלייצרעד סע גילדעוו ,זַאקװַאק ןיא ישזדניוועט טָאטש
 .םעס ןֿפורעג ךיוא יז טָאה ןעמ סָאװ ,רעדנעמעס טָאטשטּפױה עשירַאזַאכ יד םּתסה ןמ
 םעד ןוא לֿבבורז ןעמָאנ ןשידִיי םעד ןגָארטעג טָאה טָאטש רעד ןוֿפ לשומ רעד .ישזדניי
 (ןַאכ רעטשרעבייא) ןַאכ-םַאס ןשירַצזַאכ ןוֿפ ןרעוװ טריֿפעגסױרַא ןָאק סָאװ ,ןַאקנַאס לטיט
 ב!רעדנעמעס ןוֿפ םילשומ יד ןגעװ ידועסמ ןוֿפ העידי רעד ןָא טנָאמרעד סָאװ ןוא
 ןַײז טלטימרַאֿפ טָאה ןוא ץנירּפ ןכעלקילגמוא םעד ןעמונעגֿפױא ךעלדנַײרֿפ טָאה רע
 .ַארַאמַאט ןיגיניק רעשיניזורג רעד טימ ךודיש

 טָאה ןַאטסעגַאד ןיא םוטנטשריֿפ עשידִיי עקיגנעהּפָאמוא סָאד זַא ,ןעמעננָא געמ ןעמ

 ןעגנַאגעגכרוד ײטַאב זיא רעַײֿפ ןוא דרעוװש טימ ,ןרעטָאט יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןזיב טריטסיסקע

 טכַאמעג ֿבורח ןוא ןעמונעגנַײא טָאה רע יו םעדכָאנ ,.רעדנעל עשירַאזַאכ יד רעביא

 ךיז טָאה ןוא דנעברעד ןוא רוקמַאס ןעגנוװצַאב רע טָאה ;עיזַאקװַאקסנַארט ןיא .ַאַאדרַאב
 עשירַאזַאכ עטלַא יד .ןענַאמוק-סעצווָאלָאּפ יד ןגעק סעּפעטס עשיסור-םורד יד ןיא טדנעוועג
 טָאה ןָאד ךַײט ןוֿפ גנוצֿפעל רעד ַײב (טיװקרַאס :יניּפרַאק ָאנַאלּפ ַײב) לעקרַאס :טָאטש
 טצגרהעגסיוא ײטַאב טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,רעגניװצַאב ןוֿפ דסח ןֿפױא ןבעגעגרעטנוא ךיז

 ןופ ענעגנַאֿפעג טצעזַאב טרָא רעייז ףיוא ןוא ןבירטרַאֿפ ערעדנַא ,רעניֹוװנַײא ךס ַא

 2 םטװססמ 645 620/'1. 665 50168069 46 5810? { 6?סז5ססטזַע, 0-6 5616, 1. 10 (1864)

 69 1. 7 (1805) 83ג0208 /351460ט65 100 ק.127 50; 2 ס ץ ם, 645ק15ת. 106 016 6

 46 2668 הטפפסת !מ 1288/1992מ, ק. 305--307.

 ןוֿפ .ןסעזעג טרָאד טַײצ רערעגנעל א טניז ןיוש ייז ןע:ַײז 1158 רֶעי ןיא זַא ,רָאנ ןסייוו

 28 םצז ס 5530 1. ס., 1. 1, ק. 412. .118/7 רָאי ןיא המחלמ יד טָא ןגָארטרעבירַא ליוװ עסָארב

 ןוא ןרַאזַאכ יד ןופ ץַאלּפנװַאה רעד זיא דנעברעד ןיא ָאד, :טלײצרעד ה"י ןט13 ןיא יניװזַאק 29

 ןוֿפ טוקַאי ."ןֿפיש יד וצ תורוחס ערעײז טימ םירחוס ערצײז ןעמוק ןיהַא סָאװ ,רעקלעֿפ ערעדנַא עכעלטצ ןופ

 ,"םי ןשירַאזַאכ םַײב טָאטש עכעלרעדנּוװ ַא זיא דנעברעד, זַא ,טגָאז טַײצ רעקיבלעז רעד

 3 םזספ5פ6ס+ 1. 0. 1. 1, ק. 412.

 ,יצמַאס לטיט ןכעלנע ןַא ןגָארטעג 1446 רָאי ןיא ךָאנ טָאה ןַאמַאל ןיא ןרַאזַאכ יד ןוֿפ לשומ רעד 1

 א }סז 84 14000065 64 62012165 זסקופוזספ 86 00ז00:08 46 021/2) ןק 03. (ײבײטנַאכ) ײג



 זַאקיַאק ףיוא ןדיי.גרעב יד ןוֿפ עטֿבישעג *ד 6

 גנוביורסיֹוא רעד ךָאנ ןוא ַאקלַאק ַײב ןטשריֿפ עשיסור יד ןוֿפ הלּפמ רעד ךָאנ ??.עיסרעּפ
 ַײב .ןעמונעגנַײא טָאטש יד טָאה ןוא ןיסקַאס ןגעק טדנעוװעג ךיז ײטַאב טָאה םירק ןוֿפ
 רעד ןופ גנורעגעלַאב רעגנַאל רעד ןגעו טלייצרעד ךָאנ טרעוװ רעבַײרש ןקיבלעז םעד
 שיקרעט ףיוא טַײטַאב טרָאװ עקיזָאד סָאד יװ רעבָא תויה .ַאנרָא טָאטש רעשירַאזַאכ
 ןקידרעטעּפש םעד ןוא קילמַאק ןעמָאנ ןקידרעירֿפ םעד טימ ךיז טקעד ןוא ץַאלּפלמַאז
 טָאטשטּפױה רעקיבלעז רעד ןגעוו ךיז טדער ָאד זַא ,ןעמעננָא ןעמ זומ רעבירעד ,ַאדרָא
 ןענַאלַא ,ןרַאזַאכ טניוװעג טָאטש רעד טָא ןיא ןבָאה יניּפרַאק ָאנַאלּפ טיול ,ליטיא-ןיסקַאס
 ,עילָאגנָאמ ןַײק קירוצ קעװַא קילַײװטַײצ 1224 רָאי ןיא זיא ײטַאב ןעוו .רענעצַארַאס ןוא
 רעד ןיא טנָאמרעד רעדיו טרעװ יז ןוא ,ןרָאװעג טכירעגֿפױא רעדיװ ןיסקַאס זיא
 ןוֿפ לַאֿפנָא ןטייווצ םַײב 1229 רָאי ןיא (סיּפָאטעל ַאיַאקסװעיטנערװַאל) קינָארכ רעשיסור
 םעד ןוֿפ טָאטשטּפױה יד ןיסקַאס טרעו גנוגניװצַאב רעטייוצ רעד ךָאנ ,ןרעטָאט יד
 עטלַא יד .עדרָאה ענעדלָאג רעדָא יַארַאס ןעמָאנ םעד טגירק ןוא טַאנַאכ ןשרעטָאט
 רעד ןוֿפ לייט רעדנוזַאב ַא טעדליבעג 1324 רָאי ןיא ךָאנ ןבָאה רעניוװנַיַײא עשירַאזַאכ
 רעקיבלעז רעד ןיא .(ילַאדרָא-לַא :ַאטוטַאב ןביא ַײב) ילַאדרָא ןעמָאנ ןטימ ננורעקלעֿפַאב
 עשירַאזַאכ יד ךיוא ןעמונעגנַײא גנורעגצלַאב רעגנַאל ַא ךָאנ ןרעטָאט יד ןבָאה טַײצ
 לַאֿפנָא םַײב ןענַײז ןרַאזַאכ עשינַאטסעגַאד יד .(רָאיקרעמעס ךיוא) דנעקרעמעס טָאטש
 ןשיװצ טצעזַאב ךיז ןבָאה ןוא גרעב יד ןיא ןֿפָאלטנַא לייט ןטסערג םוצ ןרעטָאט יד ןוֿפ
 ןשיווצ קַאטיַאק טנגעג רעד ןיא ךיוא ןוא רירעס ןוא ןרַאװַא יד ןוֿפ םיטֿבש עשיבורק יד
 ױזַא ןעווענ טלָאמעד זיא ןביולג ןשידִיי ןוֿפ ןרַאזַאכ יד ןוֿפ לָאצ יד .םיטֿבש עשיניגזעל יד
 םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא .רעססויג ןדִיי עלַא טציא ךָאנ ןֿפור רעניגזעל יד זַא ,סיורג
 ןיא ,1254 רָאי ןיא ,הכולמ עשירַאזַאכ יד ןעמונעגנַײא ןבָאה ןרעטָאט יד יו םעדכָאנ
 גיניק רעשיזוצנַארֿפ רעד סָאװ ,סיווקורבור ךַאנָאמ רעד ןרָאפעגכרוד ןטנגעג ענעי ךרוד
 .רעד ןוֿפ טַײז:םורד ןיא געוו ןַײז ןגעװ טבַײרש רע .עילָאגנָאמ ןַײק טקישעג םיא טָאה
 טָאטש ַא ךָאנ ןֿפָארטעג רימ ןבָאה עזַײר געט ייווצ ןוֿפ ךלהמ ַא ףיוא, :סָאװ טָא דנעּב
 ערעדנַא ךָאנ ןַארַאֿפ ָאד ןענַײז סע .ןדִיי ךס ַא ןעוועג ןענַײז סע ּוװ ,(ָארַאמַאס) קָארַאמַאס
 ;םיטרּפ ןייק ןייגרעד טנָאקעג טינ ךיא בָאה ייז ןגעוו רעבָא ,ןדִיי ןוֿפ טצעזַאב ןעגנוטסעֿפ
 ןבא רעבַײרש רעשיבַארַא רעד ="ןדִיי ךס ַא ןַארַאֿפ דנַאל םעד טָא ןיא ןענַײז ללכב
 ךס ַא רענַאדעמכַאמ ץוח ןעניוװ רעניגזעל יד ןוֿפ דנַאל ןיא זַא ,טימ טלייט ריתא-לא
 54 .טקיביילגמוא

 ענעדלָאג יד טכוזַאב טָאה סָאװ ,יניּפרַאק ָאנַאלּפ ךַאנָאמ רעטנָאמרעד ןיוש רעד
 ןשידִיי םעד טלַאה סָאװ ,טֿבש ןשיזַאקװַאק ַא ןגעװ טלייצרעד ,1249 רָאי ןיא עדרָאה
 ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טנָאמרעד רבחמ רעד -"ךַאטורב ןעמָאנ םעד טגָארט ןוא ןביולג
 שלַאֿפ טָאה ןעמ רעדָא ,רעלעֿפבַײרש ַא ןַארַאֿפ ָאד זיא םּתסֹה ןמ רָאנ ,רעטרע ייווצ ןיא
 - --יכַאטורב טָאטשנָא ןַײז ָאד ףרַאדַאב ,גנוניימ רצזדנוא טיול ,די.ֿבתּכ םעד טנעיילעג

 רעד ןיא ןסייה סָאװ ,ןדיי.גרעב יד שיניזורג ןיא ןֿפורעגנָא ןרעװ ױזַא יכַאטורוא
 ןמ טָאה ךַאנָאמ רעשילױטַאק רעד .טוֿפושט-גַאד ךַארּפש רעשיקרעט ןוא רעשירעטָאט
 ןדַיי ןעמ טֿפור ייז ַײב ןוא ,רצניזורג ַא ןוֿפ תוצידי עשיֿפַארגָאעג ענַײז ןגָארקעג םּתסה
 יװ .יכַאטורוא שיניײטַאל ןיא ןרָאװעג זיא ןוֿפרעד ,ךַאטורוא -- ןדִיי-גרעב יד ןוא ורוא
 טַאלג ּפָא ןלָאג ייז זַא ,יניּפרַאק ָאנַאלּפ טנָאמרעד ןדִיי עקיזָאד יד ןוֿפ גהנמ ןשיּפיט ַא

 32 ?1ג80ס0 ס24זק!םנ, 163 284 /61510ת5, 1,0880ת 1903, ק. 60 66 87.
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 7 וַאקהאק ףיוא ןדני.גרצב יד ןוֿפ עטכישעג יד

 רעזַאקװַאק יד ַײב ַײס ,ןרַאזַאכ יד ַײב עקַאט רימ ןֿפערט גהנמ ןקיזָאד םעד .ּפעק ערצייז

 ןעמַאטש סָאװ ,ןרַאגנוא ןוא ןרַאגלוב עטלַא יד ַײב ךיוא ןוא ,?רענַאמַאט יד ַײב ַײס ןוא
 ' : .ןרַאזַאכ יד ןוֿפ לייט םוצ

 עגנַאל ַא ךָאנ ןַאטסעגַאד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשירַאזַאכ יד טָאה ,סיוא טזַײװ סע יװ -
 טיהעגֿפױא ,רענַאדעמכַאמ ןרָאװעג ןענַײז סָאװ ,ןרעטָאט יד ןוֿפ הלשממ רעד רעטנוא טַײצ
 עקיזָאד יד סעקינָארכ עשיסור יד ןָא ןֿפר רעטעּפש רָאי טרעדנוה טימ ךָאנ .ןביולג רעייז

 טַאנַאכ רעד יװ םעדכָאנ -*.ןדִיי יד ןוֿפ דנַאל סָאד ה"ד ,"ידישז , םי ןשיּפסַאק םַײב טנגעג
 עשירַאזַאכ עקידרעירֿפ יד ןבָאה ,טקיטסעֿפעגנַײא ךיז טָאה עדרָאה רענעדלָאג רעד ןוֿפ

 ןשיווצ לדנַאה םעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא ןליּפש וצ ןביוהעגנָא רעדיוו ןטיבעג

 םַײב ןָאד ןוֿפ ןעגנוצֿפעל יד ןוֿפ ןעגנַאגעג ןענַײז ןגעװ-ןענַאװַארַאק יד .חרזמ ןוא ֿברעמ
 עדייב יד ּוװ ,טרָא םעד ףיוא .דנעברעד ןוא עדרָאה רענעדלָאג רעד וצ זיב םי רעװָאזַא

 סָאד) ירַאשַאמ -- רעטנעצ-סלדנַאה רעקיטַײדַאב ַא ןעמוקעגֿפױא זיא ,ךיז ןגַײװצרַאֿפ ןגעוו

 עלָאר עסיורג ַא טליּפשצג ןדָיי ןבָאה ה"י ןט3 ןוֿפ ףוס םַײב ןיוש ,(תוֿבצמ :שטַײט זיא

 רימ ןֿפערט (ַאנַאט טקנוּפ םעד ןֿפורעג ןבָאה רענעילַאטיא יד) קַאזַא ןיא ,לדנַאה םעד ןיא

 ןיא .לַאטרַאװק רעשידִיי רעצנַאג ַא טרָאד ךיז טעדליב רעטעּפש ןוא ,ןדִיי 1274 רָאי ןיא

 רעד ןיא - טקנוּפנשיװצ םעד ןיא ןוא הליהק עשידִיי ַא ןעוװעג קידנעטש זיא דנעברעד

 ןענוֿפעג 1333 רָאי ןיא ַאטוטַאב ןביא רעדנזַײר רעשיבַארַא רעד טָאה -- ירַאשַאמ טָאטש

 יד .ןעלדנַאה ןיהַא ןעמוקעג לָאּפָאניטנַאטסנָאק רעביא זיא סָאװ ,דִיי ןשינַאּפש ַא וליֿפַא

 ןוֿפ תוֿברוח יד יװ רעטקַארַאכ ןקיבלעז םעד ןבָאה ירַאשַאמ טָאטש רעד ןוֿפ תוֿברוח
 גנורעקלצֿפַאב עשירַאזַאכ יד זַא ,ףיורעד תודע ןגָאז ןוא לגרעב-ינַאירטילעס םַײב ליטיא

 : ,עקידנשרעה יד ןצוועג זיא

 125 רָאי ןיא עדרָאה ענעדלָאג יד טָאה ןַאלרעמַאט רעגניוװצַאב םעַײנ םעד ךרוד

 טעטש לייט רעטסערג רעד .הלשממ ריא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,ּפַאלק ַא ןגָארקעג

 ןַאטסעגַאד ןעמעננַײא םַײב .טקיליטרַאֿפ גנורעקלעֿפַאב יד ןוא ןרָאװעג טרעטשעצ ןענַײז
 סָאװ ,גַאטיַאק ןוֿפ םיטֿבש עקיבײלגמוא טימ ךיוא המחלמ ןריֿפ טזומעג ןַאלרעמַאט טָאה
 עשינַאדעמכַאמ יד טֿפָארטשַאב ךיוא טָאה רע .דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה

 רעייז טימ ,ךומוק-יסַאק יד ,םינכש עקיביילגמוא יד טימ דנוב רצייז רַאֿפ רעניגזצל

 .ןרָאװעג טסיװרַאֿפ דנַאלגערב עצנַאג סָאד זיא גנּוגניוװצַאב רעד טָא ַײב *.לַאקמַאש טשריֿפ

 יד ,ןַארעסַאבַאט ןוא גַאטיַאק ןוֿפ ןטנגעגגרעב יד ןיא ןֿפָאלטנַא רעדיװ ןענַײז ןרַאזַאכ יד
 יד ,עיכרַאנַא רעכעלקערש ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא עדרָאה רענעדלָאג רעד ןוֿפ הכולמ

 רעבירעד ,טקיליטרַאֿפ ןַאלרעמַאט טָאה טעטשלדנַאה יד ןיא גנורעקלעֿפַאב ענעסעזעגנַײא

 ןוֿפ טַײצ ךשמ ןרַאֿפ ןַאטסעגַאד ןיא ןדִיי יד ןגעו תוצידי עּפַאנק רעייז רָאנ רימ ןבָאה
 ןגעוו סעדנעגעל ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז עּפָאריײא ןיא .רָאי טרעדנוה ייווצ עקידרעטַײװ יד
 לשמל ױזַא .םי ןשיּפסַאק םַײב ןעניווװו סָאװ "ןדִיי עטיור יד , רעדָא םיטֿבשה תרשצ יד

 ןייק ןעמוקעג ןענַײז 1241 רָאי ןיא זַא ?,זירַאּפ ןוֿפ סועטַאמ טסינָארכ רעד טלייצרעד
 גרעב יד ףיוא ןעניוװ סָאװ ,ןדִיי יד ךיז טִימ ןעמונעגטימ ןבָאה ןוא ןרעטָאט יד עּפָאריײא
 רעשיווטיל רעד זַא ,רַאמטצד טסינָארכ רעד טלייצרעד ,1410 רָאי ןיא ,רעטעּפש .זַאקװַאק ןוֿפ

 ,םי ןשיּפסַאק םַײב רעדנעל יד ןוֿפ לייח ליֿפ טכַארבעגּפָארַא טָאה טוװָאטיױװ טשריֿפסױרג
 .ךס ַא רעייז ןעגנערב ןעמ ןָאק ןטַאטיצ עכלעזַא ?!.ןדִיי עטיור יד עודיּכ ןעניֹוװ סע ּוװ,
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 לַאֿפנָא סנַאלרעמַאט ךָאנ ןדִיי יד ןבָאה גנורעקלצֿפַאב רעקירעביא רעד טימ ןעמַאזוצ
 ,גרעב יד ףיוא גנורעדינ רעד ןוֿפ ךיז ןגיוצעגקירוצ

 וצ ןָא ןרַאזַאכ יד ןבייה טרעדנוהרָאי ןט16 טֿפלעה רעטייוצ רעד ןיא טשרע

 םעַײנ ַא רעטנוא ןענַײשרע ייז .םי ןוֿפ סעגערב יד וצ גרעב יד ןוֿפ ּפָארַא קירוצ ןרעדנַאװ

 ןיוש טרעװ סָאװ ,קימוג דנַאל םעד ןוֿפ אמּתסמ טמַאטש ןעמָאנ רעד .ןקימוק ןעמָאנ

 רעניֹוװנַײא עשיניגזעל יד .ה"י ןט10 ןיא ידועסמ ַײב ןוא ןט9 ןיא ירודַאלַאב ַײב טנָאמרעד

 סצ .ןקימוק-טלַא טסייה סָאד ,ךומוק-יזַאג םויה דע ךָאנ ןָא ךיז ןֿפור טנגעגגערב רענעי ןוֿפ

 ןעמָאנ םעַײנ םעד טָא ןעמונעגנָא ןבָאה ןרַאזַאכ עשינַאטסענַאד יד זַא ,ךעלגימ ךיוא זיא

 ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא רעירֿפ ןבָאה ןזוג יד יו טקנוּפ ,סרעריֿפנָא ערעייז ןוֿפ םענייא ךָאנ

 ןענַאמסָא יד ןוֿפ טֿפַאשרעהרעבײא רעד רעטנוא +.ןענַאמסָא רעטעּפש ןוא קושזדלעס

 ןוֿפ לשומ רעד .טרעסערגרַאֿפ ךיז ןקימוק יד ןוֿפ גנורעדנַאװקירוצ יד טָאה (1606 --- 1578)

 .םַאס שירַאזַאכ-טלַא ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,לַאכמַאש ןעמָאנ ןטלַא םעד ןגָארטעג טָאה קלָאֿפ

 רעביא רַאהרעבייא ןלענימָאנ ןרַאֿפ טנכערעג קידנעטש ךיז טָאה רע .ילנַאכמַאס רעדָא ןַאכ

 ,גַאטיַאק ןוֿפ טנגעגגרַאב רעד ןיא ןעוועג רעירֿפ זיא סָאװ ,ץנעדיזער ןַײז .ןַאטסעגַאד ץנַאג

 רעדיװ ןבָאה ןקימוק יד .טנגענגערב רעד ןיא קַאנױב ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאּה

 ןעמָאנ ןטצריקרַאֿפ םעד ןגָארקעג טָאה סָאװ ,רעדנעמעס ַײב דנַאל טלַא רעייז ןעמונרַאֿפ

 ןקידנוֿפצ ןיא קלָאֿפ עטסלערוטלוק סָאד ןקימוק יד ןענַײז גָאט ןקיטנַײה ןזיב .ירעדנע

 .חסונ ןשיטינוס ןטױל ןביולג ןשינַאדעמכַאמ םעד טציא ןטלַאה ןקימוק עלַא * זַאקװַאק
 ןעמָאנ רעד טזַײװַאב ,עקיביילגמוא ליֿפ טניֹוװעג ייז ןשיװצ ןבָאה ה"י ןט16 ןיא ךָאנ זַא

 .ןַאטסעגַאד ןיא קומוק-ריֿפַאק ףרָאד ַא ןופ

 יד ןיא גרעב יד ןוֿפ ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה ןקימוק יד ןוֿפ לייט רעטייווצ ַא

 ןרעטנוא ,1640--1630 ןשיװצ טַײצ רעד ןיא ךרע ןַא דנעברעד ןוֿפ טַײז-םורד ןיא ןטנגעג

 ,טקרעמַאב **יבעלצשט ַאילװע רעבַײרש רעשיקרעט רעד .ןַאכ ןייסוה ןסיוועג ַא ןוֿפ ריֿפנָא

 ןיא טצעזַאב ךיז ןּבָאה ייז .(שיקרעט) שילָאגנָאמ רָאנ ,שיניגזעל טינ טדערעג ןבָאה יז זַא

 קָיורמוא ןרָאװעג זיא גנורעדנַאװרעביא רעד טָא ךרוד .ןַאריבַאש ןוא ַאבוק ןוֿפ ןטנגעג יד

 ןוֿפ טנגעג רעד ףױא לַאֿפנָא ןַא טכַאמעג 1640 רָאי ןיא טָאה ןוא עיזורג ןוֿפ גיניק רעד

 רעשיניזורג רעד טיול ,טָאה רע ּוװ ,ןַאטסעגַאד ןיא עירַאזַאכ-סיורג ה"ד ,רַאזַאכ-ולוא

 יװ ייֵז טצעוַאב ןוא ןעגנַאֿפעג ןעמונעג ךס ַא ןוא ןשטנעמ ךס ַא טעגרהעגסיוא ,קינָארכ

 : 35 עיזורג ןיא ןֿפַאלקש

 -.סנַארט ןיא ןוא דנַצלגערב םעד ןיא ןעמוקעג ןענַײז ןרַאזַאכ יד טימ ןעמַאזוצ

 ןטימ ןֿפורעג ייז ןבָאה רעניגזעל יד סָאװ ,(טוֿפושט-נַאד) ןדִיי.גרעב ךס ַא ךיוא עיזַאקװַאק

 ןסצינָאלָאק ךס ַא טעדליבעג רעדיוו ה"י ןט17 ןיא ייז ןבָאה ָאד .רעססויג ןעמָאנ ןטלַא

 ,טעברַאדרע טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ּוו ,רעֿפרעד יד ןיא ַײס טעטש יד ןיא ַײס

 ,ןקימוק יד ןוֿפ טנגעג רעד ןיא ןסעזעג יז ןענַײז דנַאלגערב םעד ןוֿפ טַײז-ןוֿפצ ןיא

 יד ןוֿפ לַאֿפנָא ןתעב 1722 רָאי ןיא .(רעדנעמעס) ירעדנע טָעטש רעד םורַא רקִיע רעד

 ןרָאװעג טױבענּפָא רעדיוו יז זיא רעבָא ךָאנורעד ,טרעטשעצ ןרָאװעג טָאטש יד זיא ןסור

 טריֿפעג ָאד ןבָאה ןדִיי יד .רעזַײה 3000 זיב טַאהעג יז טָאה ה"י ןט18 ףוס םוצ ןוא

 ןעניֿפעג טנָאקעג ןעמ טָאה הֿביֿבס רעד ןיא ;ןלוש ייווצ טַאהעג ןבָאה ןוא לדנַאה ןשּפיה ַא

 ןיא ירַאגשַאק לא דומחַאמ ַײב לשמל רימ ןעניכעג קושזדלעס ןוא קימוק ןטשריפ ןוֿפ ןעמענ יד 42
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 39 וצקװַאק ףיוא ןדנייגרעב יד ןוֿפ עטכישעג יד

 רעד ןוא ַאלַאק:שזדַאהַאמ ,וקרַאט טעטשנוװַאה ערעדנַא יד ןיא +,רעֿפרעד עשידִיי ךיוא

 -רעד דנעברעד ןיִא הליהק יד טרעו ױזַא .תוליהק עשידִיי ןעוועג ךיוא ןענַײז דנעברעד רקִיצ
 רעטרעדנוהרָאי עטצעל יד ןיא זיא ָאד 1628 רָאי ןיא סוירַאעלָא רעדנזַײר םעד ןוֿפ טנָאמ

 טַײז-םורד ןיא רעטצמָאליק עכעלטצ .ןדִיי עשינַאטסעגַאד יד ןוֿפ רעטנעצ רעקיטסַײג רעד ןעוועג

 רעניוװנַײא ענַײז סָאװ ,ַאװָאס-ובֵא ֿבושִי רעשידִיי רעסיורג רעד ןגעלעג זיא דנעברצד ןוֿפ

 ןלַאֿפעגנָא םיא ףיוא ןענַײז 1740 רָאי ןיא ,גנַאֿפשיֿפ טימ ןעמונרַאֿפ רקִיצ רעד ךיז ןבָאה

 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רעניֹוװנַײא לייט רעטסערג רעד ןעװ ,טַײצ רעד ןיא םיטּבש-גרעב

 -קעװַא ןענַײז ,ןבעל ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,רעדניק ןוא ןעױרֿפ יד .גנַאֿפ-שיֿפ םַײב םִי ןיא
 ןַײק ןבילקעגרעבירַא ךיז ןבָאה עקירעביא יד ןעֹו תעב ,ןֿפַאלקש רַאֿפ ןרָאװעג טּפעלשעג

 +?לַאטרַאווק ןשידִיי םעד ןיא דנעברעד
 רעד ךָאנ ןענַײז ןַארצסַאבַאט-קַאטיַאק ןיא ןרַאזַאכ יד ןוֿפ טיבעג ןטלַא םעד ןיא

 רעד טָאה ױזַא .רעֿפרעד עשידִַײ ךס ַא ךָאנ ןבילבעג ןקימוק יד ןוֿפ גנורעדנַאװסיוא

 .ַאּבַאט ןוֿפ ןדִיי ךס ַא ַאכַאמעש טָאטש רעד ןיא ןענוֿפעג (223 'ז) סוירַאעלָא רעקיבלעז

 ןלַאכמַאש יד יו םעדכָאנ .סעצירבָאק ערעַײט ןֿפױקרַאֿפ וצ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ןַארעס

 קַאטיַאק ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה ,ןטנגעגגערב יד ןיא טרעדנַאװעגרעבירַא ןבָאה

 רעדָא ימסטוא ןֿפורעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןטשריֿפ עשיניגזעל יד ןַארעסַאבַאט ןוא

 ןוֿפ ווירב ןיא טנָאמרעד ןיוש טרעװ סָאװ ,ַאלגַאס ןעוועג זיא טָאטשטּפױה רצייז .עמזעה

 ןדִיי יד .(סעדרַאג ןוא העברַאדרָאכ ןביא) ןֿפַארגָאעג עשיבַארַא יד ַײב ןוא ףסוי גיניק

 רעשידִיי ַא טימ לָאט ןטרעדנוזעגּפָא ןַא ןיא ימסטוא יד ןוֿפ דנַאל ןיא טניוװעג ןבָאה
 רעטעמָאליק 45 ןוֿפ ךלהמ ַא גרעב יד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,(ַאטַאק:דוהושזד) גנוטספֿפ

 ןגָארטעג ןבָאה ייז ןוֿפ ייוװצ סָאװ ,ןלייט ַײרד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא יז .דנעברעד ןוֿפ

 סָאד ,ירַאוװיס-יד ןסייהעג טָאה רעטירד רעד ןוא ,יַא קל ח ןוא יַא רב ח-ןעמענ עשיערבעה

 טָאה ןטנגעג עקיזָאד יד .גנוטסעֿפ טטשרעבייא ןדַיי-גרעב יד ןוֿפ ךַארּפש רעד ןיא טסייה

 גנובַײרשַאב-עזַײר ןַײז ןיא .ןעסטיװ רעדנזַײר רעשידנעלָאה רעד 1690 רָאי ןיא טכוזַאב

 עשרעטָאט עשינכש יד ןיא יװ טקנוּפ ,לַאניָאב דנַאל ןיא, *:סָאװ טָא רימ ןעניֿפעג

 ןימסָא םוטנטשריֿפ ןיא זַא ,טנכער ןעמ .ןדַי רעטנזיױט ךס ַא ןעניֹוו ,רשמיטנטשריֿפ

 ןוֿפ יז ןעמַאטש עיצידַארט רצייז טול .15,000 זיב לָאצ רעייז טֿפערטַאב עמזטָא רעדָא

 ןיא ןעמונרַאֿפ ןענַײז עקירעביא יד ,טצברַאדרע טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ןדַײ ֿבור סָאד .לֿבב

 ןכַאזגירק ןיא ןָאטעגנַײרַא ןענַײז ןרעטָאט עלַא טעמּכ ןעװ תעב ,תוכָאלמ ענעדײשרַאֿפ

 רעדיילק ןוא םיגהנמ ערעייז טיול ,םינּפ רעייז ןוֿפ ןכירטש יד טול ,ןעַײרעבױר רעדָא

 .יָאב טָאטש יד ."ןרעטָאט יד ןוֿפ רעטנוא טינ ךַאז ןייק ןיא ןדִיי עקיזָאד יד ךיז ןדייש

 יד ןעװעג זיא ,טנָאמרעד ןיוש יז ןבָאה רימ סָאװ ,םי ןשיּפסַאק םַײב קַאניױוּב רעדָא קַאנ

 -ירַא ךיז ןבָאה ייז יװ םעדכָאנ ,ןקימוק יד ןוֿפ םילשומ יד ,ןלַאּכמַאש יד ןוֿפ ץנעדיזער

 סָאד ןעמָאנ ןקיבלעז ןטימ ןָא טֿפור ןעסטיוו .ןיילּפ ןיא טנגעגגרעב רעד ןוֿפ ןבילקעגרעב

 .ןקימוק יד ןוֿפ דנַאל עצנַאג

 ןדִַי יד ןבָאה ה"י ןט17 ןיא ךָאנ זַא ,סױרַא רימ ןעעז העידי רצקיזָאד רעד ןוֿפ
 יד ןוֿפ טיבעג ןשירַאזַאכטלַא םעד ןיא גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא טעדליבעג

 .סָאד .ןלַאכמַאש יד ןוֿפ םישרוי יד ,ימוטָא יד ןוֿפ טנגעגגרעב רעד ןיא יװ ,ןקימוק

 ריציֿפָא רעשטַײד רעד רעטעּפש רָאי גנילדנעצ עכעלטע טימ טקיטעטשַאב צקיבלעז
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 : וַאקװֿפק ףיוא ןדנייגרעב יד ןוֿפ עטכישעג יד 0

 .סעגַאד ןוֿפ גנוגניװצַאב רעד תעב ײמרַא רעשיסור רעד ןיא טנידעג טָאה סָאװ ,רעברעג
 ןצניװָארּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיוא ךיז ןעניֿפעג ,םיא ַײב רימ ןענעייל ,ןדַײ יד, *' ,ןַאט
 ,ו"זַאא ַאבוק ,ןַאטסור ,ןַאװריש ןיא ,ןקַאטיַאכ יד ןשיװצ יוװ ,ןטנגעג עקיזָאד יד ןוּפ
 ןעייטשרַאפ םינבר ערעייז רעבָא ,ןעניוװ ייז ּוװ ,דנַאל םעד ןוֿפ ךַארּפש יד ןדער ייז
 יד .קלָאֿפ םעד טָא ןופ םירחוס עכעלטע ןעמ טניפעג ַאכַאמַאש ןיא .שִיערבצה ךיוא
 ןבָאה רעירֿפ .תומהב ןעװעדָאה ןוא טעברַאדרע ןוֿפ רעֿפרעד יד ןיא ןּבעל עקירעביא
 ןטיבעג עשיסור יד ןיא רעבָא ,ןֿפַאלקש עשיניזורג ןוא עשינעמרַא טימ טלדנַאהעג ייז
 ךיוא ימסוא םעד ןוֿפ לעֿפַאב ןטיול ייז ןזומ ןקַאטיַאכ יד ןשיװצ ,ןטָאברַאֿפ ייז סָאד זיא
 -עמרַא יד יו טקנוּפ ,ייז ןלָאצ ןרַאה ערעייז .טסנידסגירק ןוט ןוא דרעֿפ ףיוא ןצעז ךיז
 טצונַאב ךָאנ ןרעוו ןוא ,טלעגּפָאק רעדָא שזדַארַאכ ךָאנ ,זניצ ןכעלטנייוועג םעד ץוח ,רעינ
 .ֿמױרַא טינ רענַאמלסומ ַא ףיוא ייז רָאט ןעמ סָאװ ,ןטעברַא עקידורב ןוא ערעווש בילוִצ
 דָיי ַא ןעװ .קחודב ןבעל רעייז ןגָאלשוצכרוד יװ רעמ טינ רעביא ייז טזָאל ןעמ ,ןגייל
 רצ זומ ,רענַאמלסומ רעדנַא ןַא רעדָא שַאבליזיק ַא טנגעגַאב רע ןוא ץעגרע ןיא טַײר
 ןוֿפ ּפָארַא רע זומ ,םיא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןעמ ביוא ןוא ,געװ ןוֿפ טַײז ַא ןיא ןטַײרּפָא
 רע ליֿפ יװ ןגָאלש וצ םיא תושר רענַאמלסומ רעד טָאה ,טינ סָאד טוט רע בוא ;דרעֿפ
 ,ןגָאז ייז ןגָאלק טינ ךיז ףיורעד רָאט דיי רעד ןוא ,ןבעל ןבַײלב לָאז רע יבַא ,ליוו
 ךס ַא רעבָא ,ןימינב טבש ןוֿפ עקינייא ןוא הדוהי טבש ןוֿפ ֿבור יּפ לע ןענַײז יז זַא
 רעמ ןבעג וצ טינ ןסייוו םינבר ערעייז ךיוא .ןרעהעג ייז טבש רעסָאװ וצ ,טיג ןסייוו
 ןיא םילשורי ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגקעװַא ןענַײז תוֿבָא ערעייז זַא ,סָאד יװ ,תוצידי ןַײק
 ,הונינ זיא סָאד ,לוסָאמ ןוֿפ גיניק םעד רעדָא ךַאשידַאּפ:לוסָאמ םעד ךרוד טֿפַאשנעגנַאֿפעג
 ןַײז יז ןלָאז לָאמַא ;ןטנגגעג עגיה יד ןיא ידמ ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענַײז ןוא
 עגיה יד ןוֿפ ןטילעג ןבָאה ייז סָאװ ,תורצ ליֿפ יד תמחמ רעבָא ,לָאצ ןיא רעמ ןעוועג
 .ןרעמרַאֿפ ךיז טנָאקעג טינ ןבָאה ןוא רעקיצניװ ץלַא ןרָאװעג ייז ןענַײז ,רעניוװנַײא
 ."עטסטלע ערעייז רעֿפרעד יד ןיא ייז רעביא ךָאנ ןריגער לַײװרעד

 ןצוװעג גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רענַאטסעגַאד רעד רַאֿפ זיא טרעדנוהרָאי עט18 סָאד

 יד טכַאמעג ֿבורח טָאה 1722 ןוֿפ גנוגניװצַאב עשיסור יד .טַײצ עקירעיורט רצייז ַא

 רעטעּפש .גערב םַײב טנגעג עצנַאג יד ןוא דנעברעד ,וכרַאט ,שימַאטוא ,ירעדנע טעטש

 ןוא רעניגזעל ,רעסרעּפ ,ןסור יד ןשיװצ המהלמ עקירָאיגנַאל ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 עיזַאקװַאקסנַארט טסיװרַאֿפ לָאמ עכעלטע טָאה ךַאש-רידַאנ ןַאמסגירק רעסיורג רעד .ןקרעט

 יד ןיא לַײוו ,גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד ןטילעג טָאה עלַא ןוֿפ רעמ .ןַאטסעגַאד ןוא

 ןטַײש יד ןוֿפ םזיטַאנַאֿפ רעזעיגילער רעד עלָאר ַא ךיוא טליּפשעג טָאה תומחלמ עקיזָאד

 -ַאב יד ןוא ןרָאװעג טרעטשצצ ןצנַאג ןיא זיא ַאכַאמעש טָאטש עסיורג יד .ןטינוס ןוא

 (ַאבוק ןוֿפ רעטעמָאליק ייווצ) ַאטַאקלוק טָאטש עשידַי יד .טעליקעגסיוא גנורעקלעֿפ

 ךיז ןבָאה רעניֹוװנַײא טשער יד .ןרָאװעג ֿבורח ךיוא זיא רעֿפרעד עשידִיי סקעז טימ

 ,רעימסטוא יד ןוֿפ ץוש ןרעטנוא ןענַאטשעג טלָאמעד זיא סָאװ ,ַאבוק ןַײק טעװעטַארעג

 -נוזַאב טריטסיסקצ גנַאל ךָאנ ןבָאה ָאד .ךַאש-רידַאנ טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ

 ַאבוק ןוֿפ טַײז-ןוֿפצ ןיא .ַאטַאקלוק ןוא ירַאזוק ןֿפורעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,תוליהק ערעד

 ,קַארעשוד-ַאלַאק ,ירַאזוק יו ,רעֿפרעד עשידִי ךס ַא ןעוװעג טלָאמעד ןענַײז גרעב יד ןיא

 רעניֹוװנַײא יד ןוא ,ןעמונעגנַײא ייז ןבָאה רעסרעּפ יד .ַא"א ןַאקַארַא ,ימַאישטור ,יטכַא

 .גַײא יד *1.1740 רָאי ןיא ןעשעג ןַײז לָאז סָאד .םַאלסיא םעד ןצמעננָא טזומעג ןבָאה

 .םיגהנמ עשידִַײ עטלַא קילייה ּפָא טציא ךָאנ ןטיה רעֿפרעד צקיזָאד יד ןוֿפ רעניֹוװ

 טָאטש רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןדַײ יד ןצנַײז טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 (סזמ3ז 58.:4211116זמזמ!טמַ זט55190הסז (164601001ס8} יב טקורדעגּפָא ןענַײז ןרַאומעמ עניײז

 51, קס?סזפמטזַק, 1132--00, 17, ק. 145 54.

 .343 'ז ,תועסמה רֿפס .ינ רָא שט ,י 1
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 .דוהושזד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ לרוג רעד ןעוועג זיא רעקירעיורט ךָאנ *? .ןָארַאמַאש) ןַארװַאש
 .עגנָא ןענַײז עיכרַאנַא-המחלמ רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,רעימסטוא יד ןוֿפ דנַאל ןיא ,ַאטַאק
 .ַאלקש ןיא טּפעלשעגקעװַא רעדָא טעגרהעגסיוא ייז ןבָאה ,םיטֿבש-גרעב ייז ףיוא ןלַאֿפ
 סילַאשזדעמ טָאטש רעשינכש רעד ןיא טײרּפשעצ ןבילבעג ןענַײז ןטשער עניילק .ַײרעֿפ
 -רעשיֿפ ןסיורג םעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןגעוו .ןַאטסעגַאד-לַארטנעצ ןוֿפ רעֿפרעד יד ןיא ןוא
 סע יװ .טלייצרעד רעירֿפ ןיוש רימ ןבָאה 1740 רָאי ןיא דנעברעד ַײב ַאװָאס-ובַא בושי
 ןרעטנוא רעֿפרעד עשידִיי לייט רעטסערג רעד ןטַײצ ערצווש ענעי ןיא ןּבָאה ,סיוא טזַײװ
 ןבילבעג ןענַײז תוליהק עשידִיי ערעסערג .סַאלסיא םעד ןעמונעגנָא תוֿפידר יד ןוֿפ קורד
 עשידַיי סעּפורג עניילק םעד ץוח ןוא ַאבוק ןוא דנעברעד ,ירעדנע טעטש יד ןיא רָאנ
 םערָא ןַא טריֿפעג ןבָאה ןוא ןַאטסעגַאד ץנַאג רעביא טיײרּפשעצ ךיז ןבָאה סָאװ ,םירעױוּפ
 ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידַיי יד זיא םורַא ױזַא .ןטשריֿפ יד ןוֿפ טכענקבַײל יװ ןבצל
 ןּפמורשעגנַײא ,לָאצ ןיא סיורג ןעוועג ךָאנ טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא זיא סָאװ ,ןַאטסעגַאד
 ןעועג ךָאנ ןענַײז ,םעד ץוח .ןדִיי:גרעב עטײרּפשעצ 20:000 ןוֿפ עּפורג ַא וצ ןרָאװעג
 .ןדָיי עטדמשעג ןוֿפ ןעמַאטש ייז זַא ,ןטלַאה סָאװ ,רעֿפרעד עשינַאדעמכַאמ ךס ַא

 ןוֿפ טַײז-ןוֿפצ ןיא רקיצ רעד ןעניֹוװ ןרַאזַאכ יד ןוֿפ רעדניקסדניק עשימַאלסיא יד
 .ןשטנעמ 150,000 ךרעצ ןַא טלייצ סָאװ ,ןקימוק יד ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןדליב ןוא ןַאטסעגַאד
 .װַאקסנַארט ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז 1640 רָאי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןקימוק יד ןוֿפ לייט ַא
 ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןַאשזדײברעזַא ןוֿפ ןרעטָאט יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה ,עיזַאק
 ןופ גנושימ ַא ןוֿפ ה"י ןט11 ןיא ןעמוקעגֿפױא ןענַײז ןוא טקעלַאיד ןשיקרעט ַא טדערעג
 יד ןענַײז םיגהנמ ערעייז טול ןוא םינּפ רצייז ןוֿפ ןכירטש יד טול .ןרַאזַאכ ןוא ןזוג
 יז ןשיװצ דיישרעטנוא-טּפיוה רעד .ךיז ןשיװצ ךעלנע רעייז ןקימוק יד ןוא ןדיי-גרעב
 ,ןרַאזַאכ עטלַא יד יװ ױזַא ,טקצלַאיד ןשיקרעט ַא ןדער ןקימוק יד :ךַארּפש רעד ןיא זיא
 ןשיסרעּפ ןקיטרַאנגײא ןַא ןבָאה ,ַאבוק ןיא עּפורג רעניילק ַא ץֹוח ,רעדיוװ ןדִיי.גרעב יד
 ,קיטצנָאֿפ רעד ןיא ןטייקרעדנוזַאב עסיוועג ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,(טָאט) טקעלַאיד
 5 ,ךַארּפש רעשיקרעט רעד ןוֿפ ןסקיֿפוס ןוֿפ ץונַאב ןיא ןוא סיסקַאטניס ןיא

 ענעדײשרַאֿפ ןרעװ טלעטשעגסױרַא ןענָאק טקַאֿפ םעד טָא ןרעלקרעד וצ ףיוא
 יד ןיא ןבילברַאֿפ ןענַײז םירג עשירַאזַאכ יד ץוח זַא ,תמאל ֿבורק זיא סע ,תורעשה
 .ּפָאמוא יד ןיא ןוא ,טַאֿפילַאכ םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןַאטסעגַאד ןוֿפ ןלייט עקידמורד
 .רָאי ןט6 ןיא ךָאנ טָאה ייז ;ןדִיי עשיסרעּפ ןוֿפ סעינָאלָאק ךס ַא ןטנגעגגרַאב עקיגנעה
 ןשטנעמ ךס ַא טכַארבעגרעּבירַא טָאה סָאװ ,ןַאװרישונַא ןרזוּכ טצעזַאב טרָאד טרעדנוה
 רעשירַאזַאכ-םורד רעד ןיא ןבָאה םעד ץוח *'.קַאריא ןוא ןַאהַאֿפסיא ,ןַאסַארָאכ ןוֿפ
 יד טימ טרילימיסַא טינ ןבַײלב טנָאקעג ןדִיי עטרעדנַאװעגנַיײא יד ןוֿפ לייט ַא הכולמ
 ןשירַאזַאכ םעד ןוֿפ ווירב םעד טול .ליטיא ןיא ןעװעג זיא סָאד יװ ,םירג עשירַאזַאכ
 ץניװָארּפ רעשיסרעּפ רעד ןוֿפ טמַאטשעג ןדִיי עטרירגימיא יד ןבָאה ה"י ןט10 ןוֿפ ןדִיי
 ןיא ןדמש ענעגנּוװצעג יד ךָאנ ןוא ןַאלרעמַאט ןוא ײטַאב ןוֿפ ןלַאֿפנָא יד ךָאנ .ןַאסַארָאכ
 יד זַא ,לַאֿפעג ױזַא ,שירַאזַאכ טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ןוֿפ לָאצ יד זיא ה"י ןט8
 דנעברעד ןוֿפ ןדִיי יד ןוֿפ טקעלַאיד ןשיסרעּפ םעד ןעמונעגנָא ןבָאה ענעבילבעגרעביא
 ,עיסרעּפ ןוֿפ ןדִיי ענעמוקעגנָא רעטעּפש זַא ,ךעלגימ ךיוא זיא סע .ןדִלי-גרעב יד ןוֿפ ןוא
 ןבָאה ,ןדִיי עשירַאזַאכ עטרעדנוזעגּפָא יד יװ רעכעה לערוטלוק ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ

 ןרזחרעביא ה"י ןט18 ןיא טנָאקעג ָאד ךיז טָאה סע .ךַארּפש רעייז טיײרּפשרַאֿפ הגרדהב -

 52 |. תס18 5 2 2 5, 110. 64 ק. 44.

 53 ם. וז א ת ת 6 ק, 1121סקע2תנ תהה 230ת62088טא88 680620840-127042ת0 4344, 2.2{.

 ןוֿפ 'דַאקַא רעגרוברעטעּפ רעד ןוֿפ ןעטעלויב ןיא געבמעזַאק ןוֿפ ןבעגעגסיודַא ,העמאנידנעברעד 4

 ןמִמ ס80:486ט68, 66. 66 600616, 1. 01, ק. 94 :460--6 7 ,1851 ןטֿפַאשנסיװ
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 ןיא רעדָא לזדניאבלַאה ןשינַצקלַאב ןֿפױא תוליהק עשיכירג יד ןיא סָאװ ,עְקיֵבלעז סָאד

 .לוק ךַאװש ןוא עקילָאצניילק יד ּוװ ,עניַארקוא ןוא עטיל רעד ןוֿפ תוליהק עשיסור יד

 .עג יד .ענעמוקעגנָא ַײנ יד ןוֿפ ךַארּפש יד ןעמונעגרעביא ןבָאה ןדִיי עקיטרָא עלערוט

 ,רענױװנַײא עקיטרָא יד ַײב רעססויג ןעמָאנ רעייז ,ןדִיי עשינַאטסטגַאד יד ןוֿפ עטכיש

 רעדניקסדניק ןענַײז ייז זַא ,ןוַײװַאב רָאלקלָאֿפ רעייז ןוא ּפיט רעשיגָאלָאּפָארטנַא רעייז

 .ַארַא יד ןוֿפ טנָאמרעד ה"י ןט10 ןוא ןט9 ןיא ךָאנ ןרעװ סָאװ ,ןדִיי עשירַאזַאכ יד ןוֿפ

 ,קַאטיַאק ןוֿפ ןטנגעגגרעב יד ןיא ןוא ישזדנִיי-בַאב ןוא רעדנעמצס ןיא ןֿפַארגָאעג עשיב

 רעד וצ םירוקמ עשידִיי ןייק ָאטינ טעמּכ ןענַײז ןרעױדַאב םוצ .ןַאריקירעס ןוא קימוג

 ינרָאשט .י סָאװ ,ןעגנובָארגסױא עקיֿפױאנבױא יד .ןַאטסעגַאד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג

 יד ןענַײז ,1864 רָאי ןיא ְךָאנ ַאטַאק.דוהושזד ןוא .ַאװַאסױבַא ןיא טריֿפעגכרוד טָאה

 יד ןיא .ה"י ןט17 ןוֿפ ןטֿפירשֿפױא-תוֿבצמ רָאנ טכַארבעגסױרַא ןבָאה ןוא עקיצנייא

 רעטלַא רעד וליֿפַא .ןרָאװעג טכַאמעג סינ ןעגנובָארגסױא ןייק ןענַײז טעטש עקירעביא

 .טשרָאֿפעגסױא ןרָאװעג טינ זיא ירעדנע ַײב (עביט-דוהושזד) גרַאב ןשידִיי ןֿפױא םלוצ-תיב

 ןבילברַאֿפ זיא דנַאלסור ןיא זַא ,טימ ךיוא זדנוא ןעמ טלייט ןזַײרק עטנעטעּפמָאק ןוֿפ

 ןעמ .רעשרַאֿפ ַא ףיוא ךָאנ טרַאװ סָאװ ,ה"י ןט13 ןוֿפ ךוברעטרצוו שיקימוק-שַיצרבצה ַא

 וקַאב ןיא טעטיסרעווינוא רענַאשודײברעזַא םעד ןוֿפ עטנרעלעג יד זַא ,ןֿפָאה געמ

 עטכישעג רעשיזַאקװַאק רעד ןוֿפ טיבעג םעד טָא ףיױא קרעמֿפױא רעייז ןדנעוװ ןלעּוו

 .ןַאטסצגַאד ןיא רעטלעלטימ ןשידִיי םעד ןגצוו ןעגנורעלקֿפױא ערעטַײװ ןבעג ןלעװ ןּוא



 1588 רָאי ןוֿפ שידִיי ןיא ווירב לקעּפ ַא
 גָארּפ--עקָארק

 (עלסערב ןיא קעטָאילביב-טָאטש רעד ןוֿפ)

 (םילשורי) בירנַײװ .ב ר"ד ןוֿפ

1 

 .בלַאה ןוא עלעיציֿפָא ןוֿפ רעדָא בור יּפ לע ןעײטשַאב םירוקמ עשירָאטסיה יד

 הנוּכ רעסיוועג ַא טימ ןבירשעג ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא ןוֿפ רעדָא ,ןטנעמוקָאד עלעיציֿפָא

 טשינ ןוא ?טברַאֿפעגוצ , לסיב ַא ייז ןענַײז רעבירעד ןוא ,תורוד עקידרעטעּפש רַאֿפ

 רעבָא זיא שרעדנַא .תמא ןשירָאטסיה םעד ּפָא יז ןעלגיּפש םיטרּפ עלַא ןיא קידנעטש

 עקיטַײז םוש ןייק טשינ טָאה רעבַײרש רעד ּוװ ,(רעכיבגָאט ןוא וװירב עטַאװירּפ ַײב

 רע סָאװ רעדָא טריסַאּפ םיא טימ סטָאה'ס סָאװ ,סָאד טנכיײצרַאֿפ טושּפ טָאה רָאנ ,תוינּפ

 רעשירָאטסיה רעד רַאֿפ טרעװ ןרעדנוזַאב ַא רַאֿפרעד ןבָאה ייז .טבעלעגרעביא טָאֵק

 .טרֿפב עטכישעג-ריטלוק רעד רַאֿפ ןוא ללכב גנושרָאֿפ

 ןענַײז ,טיהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײצ רערעטלע רעד ןוֿפ ווירב עטַאװירּפ עשידִיי

 ױדנַאל .ַא סָאװ ,1619 ןוֿפ ווירב רעגָארּפ יד ןענַײז טנַאקַאב .טייהנטלעז עניילק ןייק טשינ

 ןענַײז ,ָאד ןכעלטנֿפערַאֿפ רימ סָאװ ,ווירב 7 יד !ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןײטשכַאװ .ב ןוא

 רָאג ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןבירשעג ןענַײז ייז .רָאי 31 טימ ךרעל -ענעי ןוֿפ רע טלע רעבָא
 תוּכוס רַאֿפ - רעטצעל רעד ,הנשה:שאר רַאֿפ געט רָאּפ ַא - רעטשרע רעד :טַײצ רעצרוק

 .(1588) טימש

 :סיֿפנָאק ּוװ ץעגרע ,רעגָארּפ יד יו טקנוּפ ,ווירב עקיזָאד יד ןענַײז ,סיוא טצז'ס יװ

 .טָאטש רועלסערב ןוֿפ װיכרַא ןיא ןענוֿפעג ייז ןבָאה רימ ןוא ,ןרָאװעג טריק

 רָאטקָאד רעלסערב םענוֿפ ץנעדנָאּפסערַאק רעד ןיא ןדנובעגנַײא ,קעצטָאילביב

 .טנַאקַאב טינ ןיטולחל זיא -- ןעמוקעג ןיהַא ןענַײז ייז ױזַא יוװ ?.(0:4:0 טסת 14724016חװ

 לַאֿפוצ ַא ךרוד ןוא (ויכרַא ןַא ןיא רשֿפא) ןענוֿפעג ץעגרע ייז טָאה ןעמ זַא ,סיוא טעז'ס

 ווירב יד +רָאטקָאד ןטנָאמרעד םענוֿפ ץנעדנָאּפסערָאק רעד טימ םענייא ןיא ןדנובעגנַײא

 ןענָאזרעּפ ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןבירשעג ןוא סיירג רענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןענַײז

 קידנריסלוּפ קיטש ַא ייז ןיא ךיוא ןעמ טליֿפ ,ווירב רענָארּפ יד ןיא יװ טקנוּפ

 רעדיווטצי ןוֿפ ַײרֿפ ,ןבעל ךעלקריוו קיטש ַא ,טײקנסעגרַאֿפ רעד ןוֿפ ןסירעגסױרַא ,ןבעל

 זיא סע יװ ,טַײצ רענעי ןיִא ןבעל ןשידִיי םענוֿפ דליב ַא ךיז רַאֿפ ןעעז רימ .,ץוּפוצ

 יז טימ טָאה דִי רעד סָאװ ,תורצ ןוא תוגַאד עניילק עטַאוװירּפ עלַא יד - ןעוועג תמאב

 1 ןטסנפסמס 111ט410211616 8טפ 66זג |. 1619, םנפע.טסמ 2. 1.גת 0 2ט טמס 2. / ג6 -

 81 61ת, 1/168--1.610218 1911.

 .169--163 ילב ,248 רעמונ ,קצט;ּפלביב:טָאטש רעלסערב רעד ןוֿפ יזּכ 2

 א 83 ם ם, 016 113005461466 םזטסאסזס} 86:108/--ןַארב ַײב טנַאמרעד ןרעװ ווירב יד 3

 ןײק ןבירשעג ןענַײז ווירב עלַא זַא ,תועטב ןָא ֿבגַא טיג ןַארב .מו) 46+ 261:10058508ט16 216514ט, 1878.

 קיטנַאק ײז טָאה זדנוא ץוח .(270 יז 26ג9/} 1929) לקיטרַא ןַא םענַײמ ןיא רימ ןוֿפ ךיוא ןוא (גָארּפ

 .לָּאמ ןטשרצ םוצ טכעלטנֿפערַאֿפ וירב יד ןרעװ ָאד .ןעזעג טשינ רענײק ךָאנ



 1588 רָאי ןוֿפ שידִיי ןיא חירב לקעפ 8 4

 גנויצַאב רעד ןופ ,ןבעל.להק םענוֿפ קיטש ַא ךיא רעבָא ,גָאט ןדעי ןוט וצ טַאהעג
 טליֿפ ווירב רעגָארּפ יד ןיא תעב ןוא .07-6 ווירב) הליהק רעד ןוא םיסנרּפ יד ןשיװצ
 ןעלגיּפש ,(המחלמ עקירָאי0ּ יד) עֿפָארטסַאטַאק עסיורג ַא ףױרַא ךיז טקור סע יװ ,ןעמ
 ןוא ,ןעמוקעג ןיוש זיא סָאװ ,(עימעדיּפע) עֿפָארטסַאטַאק עקיטרָא ןַא ווירב ערעזדנוא ּפָא
 רערעווש רעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ טימעג ןטרעדורעצ םעד ןוא טײקנרױלרַאֿפ יד ןעעז רימ
 ןוא ,ןֿפָאלטנַא ןענַײז סָאװ ,יד ןוֿפ (עקָארק) טָאטש ןיא ֿבצמ םעד ןגעוו ןרעה רימ ,טַײצ
 הליהק יד יװ ,רָאװעג ןרעװ רימ ;ךַײר ןוא םערָא ןשיװצ ַײברעד דיישרעטנוא םעד ןעעז
 ןעמוקַאב ייז ַײב ןענָאק לָאז ןעמ ידכב ,תוחּפשמ ערעכַײר יד ןֿפױלטנַא ןזָאל טשינ ליוו
 ןוא .אֿפוג םיסנרּפ יד ןֿפױלטנַא ףוס םוצ ןוא -- ,תואצוה עקיטיינ יד ףיוא רעַײטשוצ
 ןוא ןבעל שידְיי ףֹּכיּת טרעװ ,קיורמוא לסיב ַא טרעװ סע רָאנ יװ זַא ,ךיוא ןעעז רימ
 .המודּכו ןעַײרעביױר ,ןסעצסקע רַאֿפ דחּפ ַא ןדִיי ףיוא ןָא טלַאֿפ ,רקֿפה ןגעמרַאֿפ שידִיי

 :עטכישעג-ןעילימַאֿפ רעשידִיי רעד וצ רעַײטשוצ רעקיטכיוװו ַא ךיוא ןענַײז ווירב יד
 ןַײז ןוא לזַײמ יכדרמ ןטנַאקַאב םענוֿפ םיֿבורק יד ןגעװ םיטרּפ רָאװעג ןרעװ רימ
 ,גָארּפ ןוֿפ טעמורפ ױרֿפ

2 

 ,(1 ווירב ץוחַא) ווירב עלַא ךיז ןעיירד ריא םורַא סָאװ ,שינעעשעג עלַארטנעצ יד
 ַײברעד סָאװ ןוא (1588) ח"מש לולא ףוס עקָארק ןיא ןכָארבעגסױא זיא סָאװ ,הֿפגמ ַא זיא
 לייט ַא ןוא ,ןכָאװ 3--2ַא טרעיודעג טָאה הפגמ יד +ןשטנעמ ךס ַא ןּברָאטשעגסױא ןענַײז
 ןעמ זיא ,ווירב יד ןוֿפ סוא טעז'ס יװ ,ןֿפָאלטנַא טרָאד ןוֿפ ןענַײז עקָארק ןוֿפ ןדִיי
 לַאֿפנָא ןַא רַאֿפ קערש ןיא יװ ,אֿפוג עימעדיּפע רעד רַאֿפ ארומ סיוא ױזַא טינ ןֿפָאלטנַא
 טָאה ןעמ זַא ,קורדסיוא םוצ טמוק ווירב עלַא ןיא טעמּכ .עימעדיּפע רעד תעב ןדִיי ףיוא
 יד סָאװ ,טעדנירגַאב טימרעד ןיש ןעװעג זיא ארומ יד ;'ףייל ןייא רֿפ טכרֿפיג ךיז ,
 עשידִיי טרעדנוה רָאּפ ַא ןענַײז ןֿפָאלטנַא ,ָאטעג ןשידִיי ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה עימעדיּפע
 .רעד ,("סג רעד זיוא ןיגנג ןייז תולגע תואמ 'ב זא |רעמ} ןימ םימי *ג ןיא,) תוחּפשמ
 וירב רעד .רעטרע ערעדנַא ןוא שיקלע ןייק עקירעביא יד *,גרעבמיט ןייק 15 ןוֿפ
 יד ןוֿפ ןבירשעג ןענַײז (רעװעקָארק ַא וצ גָארּפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םענייא ץוח ַא)
 5שיקלע ןייק ענעֿפָאלטנַא יד וצ עקָארק ןוֿפ ןוא גָארּפ ןייק םיֿבורק ערעייז וצ ענעֿפָאלטנַא
 :סָאװ טָא רָאװעג ןעמ טרעװ ווירב יד ןוֿפ

 טָאה'מ יוװ) הֿפגמ ַא עקָארק ןיא ןכָארבעגסױא זיא הנשה-שאר רַאֿפ ךָאװ ַא ךרעב
 ױזַא ,ןברָאטשעגסיױא ןשטנעמ ךס ַא ןענַײז רעזַײה 12 ןיא ןוא ("ריווא , ;ןֿפורעג טלָאמעד
 יד טרעװרַאֿפ ךַײלג ןעמ טָאה ,לַאטרַאװק ןשידַיי ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה הֿפגמ יד ?װ
 ןוא עקָארק ןייק טשינ ןעמוק טרָאטעג טשינ ןבָאה ייז .ָאטעג רעייז ןוֿפ ןײגוצסױרַא ןדִיי
 רעצנַאג רעד ןרָאװעג ןטינשענּפָא זיא ױזַא .סַאג-ןדִיי רעד ץוחַא - רימזוק ןיא טשינ וליֿפַא
 ןַא ןֿפורעגסױא ךיוא ןבָאה ןיילַא ןדִיי יד ,ןענידרַאֿפ וצ סעּפע טייקכעלגעמ יד ןוא רחסמ
 ןענָאק סָאװ ,םיריֿבג יד ןבַײלברַאֿפ ןלָאז'ס זַא ,טלָאװעג טָאה'מ לַײװ ,ןרָאֿפוצקעװַא רוסיא

 ,2 טֿפצה ,ןילוּפב ןימכחו לא רשי תודלוּתל) 61 --- ענעברָאטשעג יד ןוֿפ לָאצ יד ןָא טיג ןײטשטעװ 4

 600 םורַא ןברָאטשעגסױא ןענַײז'ס זַא ,(12 'ונ ,11 =דיגמה,) ןַא מס ַײ װ טבַײרש ןגעקַא ,(4/ * ,1913 עקָארק

 ןרָאי יד ןיא תוֿפגמ עכלעזַא ןוֿפ רימ ןסײװ ױזַא  טייהנטלעז ןײק ןעװעג טשינ ןענַײז עקָארק ןיא תוֿפגמ .תושֿפנ

 זַײװנָא רעד) 284 'ז ,ןאבַאל אב :ךיוא עז ;"דנַא ןוא 1599 ,1501--1559 ,1556 ,1552--1551 ,3

 1595 ןוֿפ תונקּת יד ןיא .(קיטכיר טשינ זיא ,ילוי ןיא ןעועג זיא 1588 ןיא עימעדיּפע יד זַא ,ןענַאבַאלַאב ַײב

 ןַא ןוֿפ הנּכס ַא ןַארַאֿפ זיא'ס ןעװ ,לַאֿפ ןיא ןריֿפֿפױא ךיז לָאז'מ יװ ,טקנוּפ רעלעיצעּפס ַא ןַארַאֿפ וליֿפַא זיא

 .18 יז ,םינשי תואסקנפמ תוינומדק ,} ײ ט ש ט ע וװ עז ;("ריוא ששח,) עימעדיּפע

 סע טסײה וירב ןײא ןיא .עיצילַאג ןיא גרַאטיװָאנ ןוא עינכָאב ןשיװצ ךיז טניֿפעג 1ץצמס2:8 *

 ,גירבמט---לָאמ ַא ןוא גרובמט---לָאמ ַא ,גרובניט---לָאמ א ,ףרָאד--ןרעדנַא ןיא ,לטעטש

 יפ ,טֿפַאשדָאװציִאװ רעצלעק ןיא לטעטש ָא טציא--(01884 ישיקלע 6



 25 1588 ראי ןוֿפ שידִיי ןיא וירֿב לקעֿפ ַא

 ַאזַא ןיא ייז ןיא ךיז טקיטיינעג הליהק יד סָאװ ,תואצוה עלַא יד ףיוא ןבעג רעַײטשוצ
 רעבָא ,לַאטרַאװק ןשידִיי םענוֿפ טזָאלעגסױרַא טשינ עקַאט טָאה'מ ןוא .טַײצ רעקיורמוא
 רעד רַאֿפ םימוכס עסיװעג ןבעגעג ןבָאה םיריֿבג יד ,ןֿפלָאהעג טשינ ץלַא טָאה סָאד
 רעדיװ ןעמ טָאה ָאטעג טַײז רענעי ןוֿפ ןוא ,ןרָאֿפקעװַא ןזָאל ייז לָאז'מ יבַא ,הליהק
 טָאה ,געוו םעד ןעמוקענרעביא זיא'מ זיב .וו"זַא ןוא טלעגֿפױקסױא ,דחוש ןבעג טזומעג
 רעביא טלעג -- רענייא טבַײרש -ןזומ ןבאה רימ, .טלעג קינייװ טינ טסָאקענּפָא סע
 זַא ,טלייצרעד טרעװ ווירב יד ןיא ."ןעמוק קעװ ןייא םולשב ןייז רימ זד ,ןבעג טלעג
 רענעי רַאֿפ עמוס עסיורג ַא ןעוװעג זיא'ס סָאװ ,ןדליג 200-100 ַא טסָאקעגּפָא טָאה סָאד
 ןוא ,טָאטש רעד ןוֿפ ןקורסױרַא עילָאװַאּפ רָאנ טנָאקעג ךיז ןעמ טָאה םעד ץוחַא .טַײצ
 ןלַאֿפעגסױא טלָאמעד זיא ה"ר) הנשה-שאר ןוֿפ ךָאװ רעד ןיא .לָאמ ןייא טימ עלַא טינ
 לייט רעטסערג רעד עקָארק ןוֿפ קעװַא ןענַײז (רעבמעטּפעס ןטס22 םעד ,גָאטשרענָאד
 סָאװ טימ טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ערעמערָא יד ןענַײז ןבילבעג ; תוחּפשמ עכעלגעמרַאֿפ
 ,ןֿפױלטנַא וצ

 טרעװ ווירב ןייא ןיא ;טײרּפשעגסױא קרַאטש רעבָא ךיז טָאה עימעדיּפע יד
 ֿבוֿבל אקארק, :דנַאל ןצנַאג ןרעביא טעמּכ טיירּפשרַאֿפ ךיז טָאה הֿפגמ יד זַא ,טגָאזעג
 ןעוועג ךיוא זיא ףיוה ןַײז טימ 111 טנומגיז גיניק רעד וליֿפַא ןוא ,"תומוקמ ראשו אנווּפ
 רעד ךיוא טָאה ,סיוא טצז'ס יו .עשרַאװ ןייק עקָארק ןוֿפ ןרָאֿפוצרעבירַא ןעגנוווצעג
 ,רקֿפה ףיא ןבילבעג ךעלטנגייא זיא טָאטש יד זַא ױזַא ,עקָארק טזָאלרַאֿפ עטסָארַאטס
 םעד ןיא ןענַײז ,(הנשה-שאר ןוֿפ גָאט םעד) קעװַא זיא גיניק רעד רָאנ לו ,תמאב ןוא
 ןלַאֿפעגנָא ןוא ָאטעג ןוֿפ רעיױמ רעד רעביא רעבירַא ?("ןקידייה,) רענלעז טנװָא ןקיבלעז

 ןעמ טָאה ,טרעהרעד רעבָא ןבָאה םינכש יד .ןביור ןעמונעג ןוא בלעוועג שידִיי ַא ףיוא -
 רעדיוװ טָאה ןוא רעטילימ ןעמוקעגנָא זיא ןטרָאד ןוֿפ ןוא גנוטסעֿפ רעד ןיא ןעוועג עידומ
 ןעמ טָאה ערעדנַא ,טעגרהרעד ןעמ טָאה רעלַאֿפנָא יד ןוֿפ רָאּפַא ;גנונעדרָא טכַאמעג
 ןענַײז םירמוש עשידִיי טינ ןוא עשידִיי ,ןכַאװ טלעטשַאב ןבָאה ןדַיי יד .טריטסערַא
 רעקִלור עקַאט זיא ,סיוא סעז'ס יװ ןוא ,ןבעגעג גנוטכַא ןוא ןעגנַאגעגמורַא קידנעטש
 ןבָאה ,עטסיזמוא ןַא ןעװעג זיא ("ףייל ןייא,) ןלַאֿפנָא רַאֿפ ארומ יד םגה ןוא .ןרָאװעג
 רעד ןוֿפ הנכס רעד ץוחַא ןדַײל וצ גונעג טַאהעג ,ןבילברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי יד
 ןיטולחל ןעמ טָאה ןענידרַאֿפ ;טױנ עסיורג ַא טָאטש ןיא טשרעהעג טָאה ,אֿפוג הֿפגמ
 .ילברַאֿפ יד יװ ,עקַאט רימ ןעעז .סיורג ןעװעג ןענַײז תואצוה יד ןוא טנעקעג טשינרָאג
 ,ײו ןוֿפ ןרעדָא ֿפ ןוא ,ןרָאֿפעגּפָא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,םיסנרּפ יד וצ ןבַײרש ענעב
 טלעג ןקישוצ ,ןוט וצ סָאװ הצע ןַא ךיז ןטלַאה ןוא ןעמוקֿפיױנוצ ךיז ןלָאז ייז זַא -

 ןעמַאזוצ םישמש יד ןכַאמ ױזַא ,וליֿפַא ןעשַארטס ייז טרעַײנ ,ןטעב ייז רָאנ טינ .המודּכו
 .רעביא ןוא קעװַא ןענַײז ייז סָאװ ,םיסנרּפ יד ףרּוװרָאֿפ ַא (7 ווירב) רעבַײרש-הליהק ןטימ
 וצ רוסיא םעד ןוֿפ טסּוװעג סיוועג ןבָאה ייז םגה ,רקֿפה ףיוא ןיילַא הליהק יד טזָאלעג
 טשיוויג לואוו ילא תוזרכה יד נוא ןֿפוליג קעוװ ןייא לא טייז ...ריא , : הליהק יד ןזָאלרַאֿפ
 'נוא ןֿפױל וצ קעװ ןייא רונ ןוטיג טשינ רעדננא טימ לא טאה ןוא ןוט טרעװ ןעמ יד
 ןבָאה ייז סָאװ ,סיוא ַײברעד ןענעכער ייז ןוא ."ןשוליג יֿבצ ןרק לע וזא ו"צי הלהק יד
 יז ןלעװ ,ןֿפלעה וצ ןעז טשינ טעװ ןעמ םאב זַא ,ַײברעד ןקערש ןוא ,ןייטשוצסיוא ץלַא
 ןיא ןה שג רד ןיא ןה ,ןטיה רזייה ירעייא טינ רטייו ןילעװ :נוא ןֿפױלקעװ, ךיוא
 ,"םוקמ םעד

 ןסייוו ,ןעוועג רעטַײװ זיא סָאװ ןוא ,ןסירעגרעביא ווירב ערצזדנוא ןרעו טימרעד
 רָאּפש ַא רעבָא ןביג ,ןכָאװ 2 עגרַאק לּפה-ךס ןוֿפ טַײצ ךשמ ַא ןעלדנַאהַאב ייז .טשינ רימ
 ןבעל עשידִיי עקיטלָאמעד סָאד טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,לַאירעטַאמ לסיב

 ןשיליוּפ ןוא ןשירַאגנוא ןוֿפ ףיוה םעניא ךַאװ רעד ןוֿפ ןטַאדלָאס יד ןֿפורעג ךיז ןבָאה 6144 7

 ,ןרַאגנוא ןוֿפ טמַאטש ןעמָאנ רעד ;גיגיק
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 םעד ןגעוו תועידי עטנַאסער2טנ א ךיוא ךיז רימ ןסיוורעד ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןוֿפ

 5גָארּפ ןייק ןעמ טריֿפ עקָארק ןוֿפ זַא ,ןרעה רימ .ֿבצמ ןלערוטלוק ןוא ןכעלטֿפַאשטריװ

 טלעג ןעמ טַײלרַאֿפ ַײברעד ,(5- 3 ,1 ווירב) לעֿפ םינימ ענעדײשרַאֿפ ןוא רעדצל

 זַא ,טקַאֿפ רעד טקיטעטשַאב לָאמ ַא ךָאנ ָאד טרעוו'ס .ןוּכשמ ַא ןגעק ןוא טנעצָארּפ ףיוא

 טנַאה ןעגנַאגעג זיא טנעצָארּפ ףיא טלעג ןעַײלסױא סָאד ןוא תורוחס טימ לדנַאה רעד

 ָאד ןעצז ר'מ ,ןיילַא גנוקיטֿפעשַאּב ןייא טימ טצענערגנַאב טשינ ךיז טָאה'מ ןוא טנַאה ןיא

 רעבירַא ןרָאֿפ רעװעקַארק :ןדִיי רעװעקָארק ןוא רעגָארּפ ןשיװצ גנויצַאב עגנע יד ךיוא

 ײזַא ;םיֿבורק ערעייז גָארּפ ןיא ןבָאה ןוא עקָארק ןיא ןעניֹוװ רעגָארּפ ןוא ,גָארּפ ;ייק

 ןַײז ןוֿפ החּפשמ יד ןוא ,עקָארק ןיא רעדורב סלזַײמ יכדרמ ןוֿפ ןוז רעד טניֹוװ לשמל
 ןיא טניֹוװ ,סנרּפ רענָארּפ ַא ןוֿפ רעטכָאט ַא ןעװעג זיא ןײלַא יז סָאװ ,טעמורֿפ ױרֿפ

 ןעמ יו ,ןרעה רימ :קידװעריר טלָאמעד וליֿפַא ןעװעג ןדִיי יד ןענַײז ללכב .עקָארק

 ,שילָאק ןוֿפ םיכודיש טדער'מ יװ ןוא (2 ווירב) ןילבול ןייק ןרָאֿפרעבירַא ךיז טבַײלק
 .וו"זַאא רימדול ,גרעבמעל

 ווירב םעד לָאז'מ זַא ,2 ווירב םוצ טפירשוצ יד ןרעװ טנָאמרעד ךָאנ ףרַאד סע

 ןיא לטימ-עיצקעֿפניזעד ןימ ַא סיוא טצז ---לַאג ןוֿפ ךיור ךרוד ןעמענכרוד ןצנעייל ןרַאֿפ

 קורדסיוא םעד ןעניֿפעג רימ ּוװ ,ווירב םוצ טפירשוצ יד ךיוא זיא טנַאסערעטניא ,ןטַײצ ענעי

 ןדִיי ַײב טלָאמעד טָאה'מ זַא ,ןענרעל ןעמ ןָאק ןוֿפרעד ;"רדנעס זמ2ת1ס| ינּפ רעביל,

 .כ8ת16 טימ ןֿפורעג ךיוא ךיז
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 92-1 װוירב ןרעהעג רעטשרע רעד וצ ;סעּפורג 3 ןיא ןלײטנַײא ןעמ ןָאק ווירב יד
 7--6 רעטירד רעד וצ ןוא 5 -- 3 רעטייווצ רעד וצ

 ח"מש לולא ו"כ ,עקָארק ןייק גָארּפ ןוֿפ ןבירשעג זיא ווירב רעטשרע רעד 1
 רשֵא .עקָארק ןיא רזעילא ןב השמ וצ !"ץיװרוה היקזח ןּב רׁשֶא ןוֿפ ,(1588 'טּפעס 18)
 ןוא רעַײט יו ,עידומ םיא זיא רע .רענָאיסימָאק ַא סהשמ ןעװעג קיטנָאק זיא ץיוורוה
 ענַײז טימ טייטש סע יװ ,לעֿפ ןוא רעדעל ןַײז גָארּפ ןיא טֿפױקרַאֿפ טָאה רע ױזַא יװ
 ,רעטַײװ רימ ןרעה ךיוא .ןגעװטנַײז ןוֿפ ללכב ךיז טימַאב רע יװ ,ןטֿפעשעג ערעדנַא
 ךודיש ַא ןגעוו טייגרעד ,לדיימטסניד ַא םיא רַאֿפ טלעטשַאב ,ץלָאה םיא רַאֿפ טֿפױק רע זַא
 ןוא םישמוח ןעגנערבטימ :הֿבוט ַא ךיוא םיא ןוט וצ םיא רע טעב קיטַײצכַײלג .המודּכו
 ךַײלגוצ ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג טלָאמעד ןענַײז םירֿפס יד ּוװ ,עקָארק ןוֿפ םירֿפס ערעדנַא
 סַײנ ענעדײשרַאֿפ םיא רע טלייצרעד רעטַײװ .ןינע ןכעלטֿפעשעג א םיא רַאֿפ ןריֿפסױא
 יד ןוֿפ ןבעל ןטסקינייװעניא םעד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןענַײז סָאװ ,ןטייקיניילק ןוא
 ווירב ַא טימ חילש ַא ןצעמע וצ טמוק סע ןעװ :לשמל ױזַא ;תוליהק עשידִיי עקיטלָאמעד
 זיא ןעמוק רימ וצ רע זא,) הליהק עצנַאג יד דלַאב סע סייוו ױזַא ,טָאטש רעדנַא ןַא ןוֿפ
 .("ןיזעוויג לוֿפ הליהק ץנג יד וז

 ןיא ןֿפָארטעג רעמ טשינ ןהשמ טַאסערדַא םעד רעבָא טָאה ווירב רעקיזָאד רעד
 טַאהעג טָאה רע ןיהּוװ ,גָארּפ ןייק ןרָאֿפעגקעװַא הֿפגמ רעד רעביא ןעוועג ןיוש זיא רע ,עקָארק
 ןב רזעילא רעטָאֿפ ןַײז ןעמונענּפָא ווירב םעד טָאה .( רעדניק) דניק ןַײז טכַארבעג

 .216 יז ןֿאבַאל ַאב עז גָארּפ טימ עקָארק ןוֿפ לדנעה ןגעו 8

 ענעי ַײב ;סעטַאד יד טיול טנדרָאעגנַײא ײז ןבָאה -ימ ;זדנוא רעהעג ווירב יד ןוֿפ רדס רעד 9
 .ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז יז ןעוו ,ןַײז רעשמ ךיז ןעימ ןָאק ,עטַאד ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,ווירב

 ,(1902 עשרַאװ ,םייולה תרטע ,סיס ּפ ל"גפ) גָארּפ ןיא עטגמקַאב ַא ןעװעג זיא ץיוװרוה החּפשמ יד 0

 ןשיװצ ךיז טניֿפעג---ווירב רעזדנוא ןוֿפ רעבַײרש םעד ןוֿפ ןוז ַא רעכיז--ץיװרוה רשא ןב היקזח ַא ןוֿפ ווירב ַא

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא (רשא 'רב בקעי) ןוז רעדנַא ןַא ,(41 'ונ ןײטשכַאװ--יודנַאל) ווירב רעגָארּפ יד

 ,(91 ,גָארּפ ק"ק תוהּפשמ ,ק ָא ה ל"ג5) ג"ּפש רָאי
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 ןעמַאוצ ןֿפָאלטנַא ךיוא רע זיא ןעו סָאװ רעדייא רעבָא ,(2 ווירב ןוֿפ רצבַײרש) השמ
 ןייק ןוז ןַײז וצ טקישעגוצ ןטרָאד ןוֿפ ן'א גרעבמיט ןייק עקָארק ןוֿפ ןדִיי ערעדנַא טימ
 .2 ווירב) ךיז ןוֿפ ווירב ַא ךיוא ןוא ווירב ןקיזָאד םעד :!דחוימ חילש ַא טימ גָארּפ

 רזעילא יװ ,רערעדנַא ןייק טשינ ןעװעג ,סיוא טעז ,זיא 2 ווירב ןוֿפ רעבַײרש רעד
 םעד טימ םיא טקיש רע זַא ,רע טנ;מרעד ווירב םעניא .עקָארק ןוֿפ קישֿפראמ (רעזייל)

 ןוֿפ ןוא ,ווירב ענַײז טליש (לזַײמ לאומש טנייטעג) לאומש ןכלעוו טימ ,חילש ןקיבלעז
 ןעוװעג זיא ווירב יד ןוֿפ רעקיש רעד זַא ,קיטנָאק זיא (5 רעמונ) ווירב סלזַײמ לאומש

 זיא רבחמ ןַײז זַא ,ןעז ֹוצ אֿפוג 2 ווירב םענוֿפ זיא ,בגַא !?,(ק'שטוואראמ) קישֿפראמ ,רע
 ןקישֿפראמ רעזייל רַאֿפ וצ טוג טֿפערט סָאד ןוא ,ןקסע ןוא שטנעמ .להק ַא ןצוועג

 סיֹוא ךיז טדער דִיי רערעטלע רעטושּפ ַא יװ ,ןעמ טריּפש ווירב םעד ןוֿפ ליטס םעניא

 עז ;ווירב ערעדנַא יד ןיא יװ ,שרעדנַא לסיב ַא זיא טֿפירשטנַאה יד ךיוא) ץרַאה סָאד
 יד עקָארק ןיא ןָאטענּפָא ךיז טָאה סע סָאװ תוטשּפ טימ טלייצרעד רע .(עיֿפַארגָאטָאֿפ
 : םירחסמ ענַײז ןגעוו תוצצ ןוז םעד טיג רע .ןֿפָאלעג ןטרָאד ןוֿפ זיא ןעמ יװ ,געט עטצצל
 העד ַא םיא טגָאז רע .המודּכו סעקיזיר ןייק ףיוא ןייג טשינ ,קיטכיזרָאֿפ ןַײז לָאז רע

 זַא ,םיא טבַײרש ןוא (ױרֿפ רעטייווצ ַא ןגעוו תועמשמ ךיז טלדנַאה סע) ךודיש ַא ןגעוו
 רעד ןיא ,דיגנ ַא ןוֿפ םש ַא רע טָאה טרָאד :עקָארק ןייק קירוצ טשינ לי ןיילַא רע

 ןַײז ןֿפױקרַאֿפ רעסעב רעבירעד רע ליו ;טלעג ןייק טשינ רעמ רע טָאה רעבָא ןתמא
 ךיוא טלעג לסיבַָא ןכַאמ ,(םיא ַײב טסעק ףיוא אמּתסמ) םעדייא םעד טֿפלעה ַא ןבעג ,זיוה
 .רעבירַא ךיז ךיוא ןוז םעד טצב רע .ןילבול ןיא ןעניֹוװ ןרָאֿפרעבירַא ןוא ןכַאז ערעדנַא ןוֿפ
 .ךיז ןבעל ןבָאה םיא לָאז רע ידּכ ,ןילבול ןייק ןעיצוצ

 ?זַײמ יכדרמ ןטנַאקַאב ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד םורַא ךיז ןעיירד 5-3 ווירב יד 2

 ןיא 2 ווירב רעד .זַײרק-החּפשמ רעייז ןוא טעמורֿפ ױרֿפ ןַײז ,גָארּפ ןוֿפ 1261601--1528)
 ;?טעמורֿפ ..ןירעגעווש ןביל ןגיצרעה רניימ וצ 'נוא ...יכדרמ רקיה... יסיגל , טריסערדַא
 ןיא טרעװ סָאװ ,רעקיבלעז רעד תועמשמ-"יֿבצ ןב ריאמ, ןוֿפ רע זיא ןבירשעגרעטנוא
 לאומש ןוֿפ רעווש רעד ןעוועג זיא סָאװ ןוא !??טשּפאק שריה ריאמ , יװ טנָאמרעד 2 ווירב
 ןוֿפ ןוז ַא ןעװעג זיא לוַײמ לאומש .5--4 ווירב יד ןוֿפ רעבַײרש םעד ,לזַײמ והילא ןב

 םשה-שודיק לע ,ןעמוקעגמוא סיוא טצז'ס יװ ,זיא סָאװ !,והילא רעדורב סלזַײמ יכדרמ

 רענייא ךָאנ ןוא רע זיא האווצ סלזַײמ יכדרמ ןיא ןוא ,("שודקה, םוטעמוא טסייה רצ)
 יד רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב (רעדורב ןטייווצ ַא סלזַײמ יכדרמ ןוֿפ ןוז ַא .מ לאומש ַא
 רע תמחמ ,.מ יכדרמ ַײב ןסקַאװעגֿפױא קיטנָאק זיא והילא ןב לאומש '?.םישרוי-טּפיוה
 ןָא טֿפור רע סָאװ רַאֿפ ,רָאנ זיא השק ;'יֿבאו ידוד, (5 ווירב ןיא) ןָא םיא טֿפור
 רעזייל רעגָאװש םעד טימ טֿפַאשהֿבורק יד ךיז טזָאל ןגעקַא .ןירעגעוװש -- .מ טעמורֿפ

 זיא רעזייל :ךעלדנעטשרַאֿפ ץלַא טינ ךיוא זיא ָאד םגה ,ןרעלקרעד רעטכַײל (4 ווירב)
 ןתח, רע טסייה סעודַא ןפיוא ןוא (טעמורֿפ ךיוא) רעטסעוש .מ לאומש ןוֿפ ןַאמ רעד
 טָאה רעטומ סלזַײמ לאומש זַא ,סיוא רעבָא טצז'ס .לזַײמ והילא ןתח טשינ ןוא "אֿפור השמ

 רעטײװצ רעד ןוֿפ ווירב יד ןרָאװעג טקישעג ךיוא ,סיוא טצז'ס יװ ,ןענַײז חילש ןקיבלעז ןטימ 1
 .עּפורג

 .5 וירב םֹוצ ךיוא ,2 ווירב ןוֿפ ףוס םוצ הרעה רעזדנוא ןטנוא עז רעכעלריפסיוא 12

 .16 'ונ ,דע לג עז הֿבצֹמ ןַז5 2

 ןברָאטשעג זיא סָאװ ,"א?אק שריה ארקנה ל"ז יֿבצ ןב ריאמ,, טימ שיטנעדיא זיא רע זַא ,ןַײז ןָאק'ס 4

 .(22 יונג ,9 יז ,דצ לג) ז"נש גָארּפ ןיא

 ענַײז ןוֿפ תובצמ יד סָאװ ,"?זַײמ וחילא 'ר שודקה,/ ןטימ שיטנעדיא יאדװַא זיא לזַײמ והילא 5

 לדײרֿפ רעטכָאט ַא טגָאמרעד זיא טרָאד םגה ,(207 ,גָצרּפ ק"ק תוֿבצמ) ק ָא ה ַײב טנכײצרַאֿפ ןענַײז רעטכעט

 רעבָא זיא לדײרּכ רעטכָאט יד ;(4 ווירג) לדײרּפ ןטײהעג ךיוא טָאה רעטומ סלזַײמ והילא ןב לאומש ןוא

 ,ױרֿפ רעדנַא ןַא ןוֿפ ןעוועג תועמשמ
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 סלאומש ןעװעג זיא רעזייל ןוֿפ ױרֿפ יד ןוא אֿפור השמ טימ טַאהעג הנותח לָאמַא ךָאנ
 17 ךצ סרעטומ רעד ןוֿפ רָאנ רעטסעווש ַא

 ,תואצוה יד ןגעוו ,הֿפגמ רעד ןגעוו םיטרּפ טלייצרעד ןרעװ 5--3 ווירב 3 יד ןיא
 ריאמ ַײס ,עדייב ,גָארּפ טימ לדנַאה םעד ןגעוו ןוא ,ןֿפױלטנַא םַײב טַאהעג טָאה'מ סָאװ
 ,רעהֿפיױא ךיג ױזַא טשינ טעװ הֿפגמ יד ביוא זַא ,ןבַײרש ,לזַײמ לאומש ַײס ןוא יבצ ןב
 יֿבצ ןב ריאמ .ןעשעג עקַאט תועמשמ סע זיא ױזַא ןוא ,גָארּפ ןייק ןרָאֿפרעבירַא ייז ןלעו
 עקידרעטעּפש יד ןיא ןעמ טֿפערט ןעלזַײמ לאומש ןוא גָארּפ ןיא ,סיוא טצז'ס יװ ,טניֹוװ
 .זיוה ַא ןוֿפ תיבה-לעב ַא ןעוועג זיא רע ּוװ ,גָארּפ ןיא ךיוא ןרָאי

 םהרֿבַא םיגיהנמ ןוא םיסנרּפ רעוװעקָארק יד וצ טריסערדַא ןענַײז 7-6 ווירב יד 3
 זיא 6 ווירב .שיקלע ןייק ןֿפָאלטנַא ןצוװעג ןענַײז סָאװ ,!דנַא ןוא ??שלגיֿפ ףסוי !*,לזַײמ
 ,עקָארק ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,ןקסע ןשלהק ַא יױזַא רעדָא סנרּפ ַא ןוֿפ ךיוא ןבירשעג
 ,עידומ רע זיא לֹּכ םדוק .םיסנרּפ יד וצ ןָאט ןשרֿבח ַא ןיא ןבירשעג רע זיא ןֿפוא לכב
 טלייט ךָאנרעד ,(תוּכוס רַאֿפ ןטלַאהעג ךָאד טָאה'ס) םיגורתא ןינע ןטימ טייטש סע יװ
 ֿבשיימ ךיז לָאז ןעמ זַא ,טעב ןוא עקָארק ןיא בצמ םעד ןגעװ םיטרּפ רָאּפ ַא טימ רע
 ,טַײצ רערעווש ַאזַא ןיא ןתוכרטצה עשלהק יד ףיוא טלעג ןעמ טמענ ּוװ ,ןַײז

 ןזָאל לזַײמ טצמורֿפ ןוא יכדרמ ןוֿפ םיֿבורק עטנָאמרעד ווירב יד ןיא יד ןוֿפ טֿפַאשהֿבורק.החּפשמ יד 6

 : ןלעטשנעמַאזוצ ױזַא שיֿפַארג ךיז

 ן
 (16001 -- 1528) לוַײמ יכדרמ

 1025 יטשעג ,טעמורפ ױדֿפ עטייװצ
 טיוצ א טאהעג תנותח לדײרֿפ ױרֿפ ;לזַײמ והילא

 - טו טערקיי ךכפונונעסנ מב טענער קראקע ןכנרנעגנבבא

 לאומש

 טימ טַאהעג הנותח :טעמורֿפ לו

 יד (ןוֿפ םעדייא)

 ֿגָארּפ ןיא (1:1642) אפור קחצי

 םעדיײא הטיימ (1625 'טשעג) טעמורֿפ

 ץ"ּכ םײה ןב ריאמ ןוֿפ ױרֿפ יױרֿפ עטײװצ

 אפאק יֿנצ לןַײמ יכדרמ ןוֿפ

 (+) 1597 "טשעג

7 

 .144 ז .1893 ,אםשש}/ עע 7

 הע טניֿפעג 1595 ןיא ןוא ,עקָארק ןוֿפ סנרּפ 8 יװ טעמתחעג 1583 רָאי ןיא זיא לזַײמ םהרֿבא 8

 יט עו :258 ,87 ,ןא ב ַא ל 8 ב) הליהק רעד ןוֿפ תונקּת יד טלעטשעגֿפױנוצ ןבָאה סָאװ ,םיסנרּפ יד ןשיװצ ךיז

 ,םינשי תואסקנּפמ תוינומדק ענַײז ןיא ךיוא :81 */ ,1918 ,אקארקב דוחיֿבו ןילוּפב םידוהיה תורוקל ,ן ײ ט ש

 .(23 ,19 יז

 רע .(א"סש ןברָאטשעג) עקָארק ןיא סנרּפ ןעװעג זיא (שלגיו) שלגיֿפ ףסוי הנוכמה ןד 'רב ףסוי 1

 יד .ח"מש עקָארק ןיא סױרַא זיא סָאװ ,ן"במרה שוריּפ ןטימ םישמוח ןוֿפ עבַאגסיױא יד טציטשרעטנוא ךיוא טָאה

 ;{ יי ט ש ט ע װ ךיוא עז ;42 יז ,1897 ,ןורּכז תוחול ,ג ר ע ב ד עי רֿפ ַײב טקורדעגּפָא זיא הֿבצמ ןַײז ןוֿפ טֿפירשֿפױא

 ,11--10 יז ,היגלוּפג יִרֿבעה סוֿפדה תודלוּת ,ג רע ב ד עיר8ֿ 433 ,16 יז ,2 'ה ,וימלחו לארשי תֹודלֹוּתִל
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 סָאד 7? .םיסנרפ עקיבלעז יד וצ 7 ווירב רעד ןבירשעג זיא ןָאט רעדנַא ןַא ןיא
 ָאד טדער'מ .הלהק רעד ןיא (רַאטערקעס) רעבַײרש ןופ ןוא םישמש יד ןוֿפ ווירב ַא זיא
 יתובר ןביל , :רימ ןענעייל בײהנָא ןיא ןיוש .ףרַאש ןוא ךייוו ,ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ
 ימחר ןעמל ךייא ןטעב רימ .ןענאמרעד ךיוה ראג 'נוא ןביירש ליֿפ ךייא רימ ןלוז סאוו
 עקָארק ןיא ןייטשוצסיוא ץלַא טָאה'מ סָאװ ,סיוא ייז ןענעכער רעטַײװ ...""ישה ידסחו
 םַײב ןעימַאב ךיז ןוא טלעג ןקישוצ ןעז לָאז'מ זַא ,ןטעב ןוא ,ףרַאד'מ טלעג ליֿפיװ ןוא
 ןוא ןטיה ןדִיי יד לָאז'מ זַא ,(עקָארק ןיֿפ קעװַא ןעװעג ךיוא זיא סָאװ) עטסָארַאטס
 ,ןוט טשינרָאג טצװ ןעמ םאב זַא ,ןָאט ןברַאה ַא ןיא ןיוש ייז ןבַײרש ךַײלג ןוא .ןצישַאב
 רעקיזָאד רעד םגה .טָארַאב סטָאג ףיוא הליהק יד ןזָאלרעביא ןוא קפװַא ךיוא ייז ןלעוו
 ענעסירעגּפָא טימ לֹוֿפ רע זיא ,רעלעיציֿפָא בלַאה רעדָא ץנַאג ַא ךעלטנגייא זיא ווירב
 יװ ןביירש ךייא רימ ןלוז, :רעבַײרש יד ןוֿפ גנוגערֿפױא יד םיא ןיא טליֿפ ןעמ -- ןצַאז
 .לעוּפ ַא ןוא ,"רדננא ךרוד דליוו טיג שצ .ןיג רשעב לֹוז שע זד בעג י"שה .טיטש איה שע
 ףעטרעװ עֿפרַאש ןוא סעקנושַארטס יד ךיוא יאדװַא ןענַײז גנוגערֿפױא רעד ןוֿפ אצוי
 יד וצ ןדייר ֹוצ יױזַא טביולרעד טינ םישמש יד ךיז ןטלָאװ שרעדנַא ,םיסנרּפ יד ןגעק
 ,הל הקה-ישָאר

4 

 ,עקיבלעז יד ןײמעגלַא ןיא ןענַײז ןסערדַא ןוא ווירב יד ןוֿפ ליטס רעד ןוא םרָאֿפ יד
 ןלעלַארַאּפ עקיבלעז יד ָאד טניֿפעג ןעמ ,1619 ןוֿפ ווירב רעגָארּפ עטנַאקַאב יד ןיא יו
 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעלקרעד יד ןוא ,טַײצ רענעי ןוֿפ ווירב עשטַײד יד וצ
 ערעזדנוא רַאֿפ ןטליג ךיוא םיטרּפ ךס ַא ןיא ןענָאק ,ןײטשכַאװ--ױדנַאל ןוֿפ עבַאגסױא רעד
 וו"זַאא "..םולש , ןשיערבעה ןלענָאיצידַארט טעד טימ ןָא ןעמ טבייה ָאד ךיוא .ווירב
 זיא סָאװ ,ווירב ַא ןיא זַא ,רעבָא זיא טנַאסערעטניא ,"...ינממ , טימ טקידנערַאֿפ ןעמ ןוא
 רעשידִיי ַא ךיוא רעשיערבעה ַא רעסיוא ןַארַאֿפ זיא ,ןעמַאזוצ ױרֿפ ןוא ןַאמ ַא וצ ןבירשעג
 ןביל ןגיצרעה רעניימ וצ ןוא ו"צי יכדרמ ...יסיג .,.ֿבתּכּת הֿבוט הנשל, :ץַאז-טגנַאגנַײא
 ,(3 ווירב) = ..ןירעגעווש

 .וירב ןשידִיי םעניא ןעמונעגנָא ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןצַאז ערעדנַא יד ךיוא
 ןעניֿפעג רימ םגה ,ווירב רעגָארּפ יד ןיא יו ,שרעדנַא ךס ןייק טשינ ָאד ןענַײז ,ליטס
 עשיערבעה ןוא עשטַײד יד עגונבו ךעלכַארּפש ךיוא .סעיצַאירַאװ ערעדנַא רָאּפ ַא ָאד
 רעד רָאנ ,ווירב רעגָארּפ יד טימ טייקכעלנפ ןַא ןַארַאֿפ זיא שיֿפַארגָאטרָא ןוא (ןטנעמעלע
 יװ ָאד .ענעי ןיא יו רעסערג לסיב ַא ָאד זיא רעטרעװ עשלערבצה יד ןוֿפ טנעצָארּפ
 ןרעװ סָאװ ,רעטרעװ עשיערבעה יד ןבַײרש םַײב ןרעלעֿפ ןַארַאֿפ טֿפָא ןענַײז טרָאד
 ,(המחלמ) ימחלמ ,(תוביס) תביס ,(תוּכוס) תּכוס :ב"צ ױזַא ;שיטענָאֿפ ןבירשעג ֿבור סָאד
 דיישרעטנוא ןַא ןַארַאֿפ זיא טרָאד יו ָאד ןוא 'דנַא ןוא (השורי) ישורי ,(תוצוֿבש) תעוֿבש
 טקנוּפ רעבָא ,ןרעדנַא םעד ןוא רעבַײרש ןייא ןשיווצ (ךַארּפש ןוא) עיֿפַארגָאטרָא רעד ןיא
 ,וירב עלַא ןיא עקידתוֿפּתוש סָאד ןעניֿפעגסױא ָאד ךיוא ךיז טזָאל רעגָארּפ יד ןיא יו

 ערעזדנוא ךעלכַארּפש ןכַײלגרַאֿפ וצ עּבַאגֿפױא עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג טלָאװ סע
 ןוֿפ עקָארק ןוֿפ תונקּת יד טימ ןוא ,טַײז ןייא ןוֿפ ,1619 ןוֿפ רעגָארּפ יד טימ ווירב
 ץַאלּפ רעד טשינ ןצנַײז "ןטֿפירש עשירָאטסיה , יד רעבָא ,רערעדנַא רעד ןוֿפ - 5
 ןענעגונַאב ווירב יד ןקורדּפָא םַײב רעבירעד ךיז ןזומ רימ .ןעגנושרָאֿפ עשיגָאלָאלַיֿפ רַאֿפ
 ,טסקעט םעד ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ קיטיינ ןענַײז סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב עכלעזַא טימ רָאנ
 סָאװ ,טסקעט ןיא רעטרעװ יד .ןגָאלָאליֿפ ערעזדנוא רַאֿפ ןזָאלרעביא עקירעביא סָאד ןוא

 ,6 װירב רעד יװ געט עקיבלעז יד ןיא ןבירשעג קיטנָאק זיא רע רעבָא ,עטַאד ַא ןָא זיא ווָיֹרב רעד 0

 }8מ:טטס8 4סז 1864150הי6:8?12:!פסתסמ (369611500816 ןיא ןַאֿבַאל אב ןוֿפ טקורדעגּפָא 1

 26 1912 (=:5673), פי 296--04

 (4) ןטֿפינ/ צשילאטס'ה
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 ,(וו"זַאא טײקטלַא ןוֿפ ןבירעגּפָא זיא ווירב יד ןוֿפ לייט ַא) ןרירֿפישעד טנעקעג טינ טָאה'מ
 ןצנַאג ןיא ןעוװעג טשינ ןענַײז רימ ּוװ ,רעטרעװ ;ןטקנוּפ ַײרד טימ טנכיײצַאב רימ ןבָאה
 יד ןיא .סנכייצ-לעטשּפָא ךיז ןוֿפ ןבעגעגוצ ךיוא ןבָאה רימ ; ןכײצגערֿפ ַא טימ -- ,רעכיז
 ױזַא ןגעלֿפ סָאװ ,תוביּת-ישָאר עשיערבעה יד טרעלקרעד רימ ןבָאה טסקעט םוצ תורעה
 ךיוא ןוא טַײצ רענעי ןוֿפ ןקורדסיוא עשידִיי ערערעװש יד ןוא ,ןרעװ טצונַאב טֿפָא
 ,עיֿפַארגָאילביב עקיטיינ יד ןזיוװעגנָא

 ןעגנוצריקּפָא עט צונַאב

 עז. 3 1 ט גת, 221616 ?עססש שש 161280616 1 תג 1647/תנ/סז2ט =-ןַאבַאלַאב
 1 ,1304-1655 (עקָארק 1912)

 6ט190065 לשסזוסזסטסגמ טסמ 124. טי 308. (גזוזמזמ == ב ווד
 2 סקטמ 61זגת 1,166, 8604 | יו יע 068 71296=-דצ לג

 1912611. 2168 716000018'1 (1856 גָארּפ).

 5. 1100, 1016 1'גזמווסת 1208, 1159. טסמ 10. !8ט{זמגתמ == קָא ה

 (1892 גרובסערּפ)}

 166. 21/102841011616 2ט5 46זמ }. 1619, 1ז50. טסת 2 1,גת624ט == .ו-ל

 טתס ם. ששגסם51ס1ת (1911 גיצּפייל-ןיוו}
 /8. 1.גת602ט, 116 5012006 46 116000/6מ == .ג-יודנַאֿכ
 (2160/6618 טסמ 118זמז06!ת: !ת ,,011061/ט8964 65 (2696118002// {8ז ןס0.

 יש ס1856ט406", 411; 1901, אט 1
 .שטַײדכױהלטימ == ד"המ

 .שטַײדכױהַײנ == ד"הנ

 1/00215900144 1{. (16500108/6 טת4 401946050826 6065 == 406 }
 ,1ט66ת?טג5.

1 

 עקָארק ןיא רזעילא יב השמ וצ גָארּפ ןוֿפ ץיוורוה רׁשֶא
 .ןמ"ס 2133

 הלהתלו םשל הלעמ לכב הלענהו רקיה יבוהאל שיילש
 ןהיהוןיתש ךתב תואירבמ טרפו ?לכב וניתואירבמ ו"צי השמ ר"רהכ
 ךיא וד טשיװ ד"ר .רסחי לב ךממ ג"הכו רשוכמ ךל אהת
 םוי םויה יוג חילשמ ןיזעוויג באה לבקמ םיבתכ רעייא
 ןילעו גנל טינ חילש ןעד באה 'נוא לולא שדחל (םויימי ו"כ *א
 .טגוטרעפיג בא ל"נה םויב ךאנ ןיא באה 'נוא ןייז ךישממ
 טעה לבקמ בתכ ןיימ ראפ ריא ןעוו ןייז גישמ ןאק
 00 = סת 2 א6 02 א = רימ טעה רחא חילשמ כ"ג באה טקישג ךייא ךיא זד ,ןיזעוװיג

 .םולש ךל םולש==ש"לש }1

 ,רעטַײװ עז השמ טַאסערדַא םעד ןגעװ .ולאוגו ורוצ והרמשי==ו"צי 2

 ,רֿבד תישאר==ד"ר ;אנווג יאהכו==ג"הכו 3

 .ןטלַאהֿפיױא =ןַײז ךישממ 6

 ,טלָאװ==טצה ;(טַײטַצב ןבלעז ןטימ טצונַאב טרעװ ווירב רעגָארּפ יד ןיא ךיוא) רצירֿפ =רָאֿפ = ?

 ןנ טג=כג 8
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 טכרעפיג ךימ ּבאה יל ןימאּת ,ןיזעװיִג חילש ןייא דחימ טינ
 ךייא זאל ןיבירשג ךיוא ראפ ךייא באה 1?) ןהעשיג טרעװ זצ
 ןידראוויג ךייא בתכ ןיימ ? בא ,בוא) בדא שייװ רעװ .רדיװ ןישיוו
 דניר רעיא זיא ןיגנלב זאוו שארב ןישיוװ ךייא זאל ןונ .זיא
 ןידראוויג ןא ליאו ו"ת איד באה ןישיװ ךייא זאל רדעל
 ה"יא ןמוקב יז רעװ ךיא.. 1?) 'בוהז וצ ןבעג יז באה
 טפיוק רפ קלופ ןרהא 'ר יז באה ל"נה םוימ ןתו'וצובש 'ג ךות
 טייה טנלע יד ךיוא .ןנעק ןידרעװ ןא טינ טשנוז יז באה
 ןתח אפזוי ר"רהל קט א"כ יצהו קאש 'ו דעב טפוק רפ ךיא באה
 ףאה תועמ יד ..ץכ םהרבא ןתח סירדוט ר"רהלו לאומש 'ר
 יד .ןתו'ועובש 'ב ךות ל"נה םוימ ה"יא ןמוקב וצ ךיוא ךיא
 דימ .ןםו'יסומכ ןםו'ימצטמ ןביירשוצ ןישאל רימ ךיא באה תורטש

 ה"יא דימו ףכת ךיא ליוװ רעװ ןמוקב תוצמ יד ךיא זא =
 .גיימ ןישטורפמ תונכשמ יד זיא ןיגנלב זאוו ןימ ןילאצ בא 4
 ריפ רעד טאה ה"רי רדח זאד ,ןבעג שיורא ןזומ ןמ טאה ריטש *
 ךיא זד ןישיוו ךייא ךיא זאל ןונ .ןיזעוויג ברע ?*
 ןמוקב רדיוו ו"ת שרימ זד דע ןישאל בא ןילעװ באה טינ 7
 ןיומ ברע ריפ רעד כ"ג רילקיש םהרבא טהיג טשנוז באה .ןיבאה *
 ו"ת שנבאה רימ רוציקב ןוביה ןא ןילעװ ליפ טשנוז טאה ןייז ?
 רדחמ ןמונג ןייא הפיזנ ןייא וצ רעד טאה רע 'נוא ןמוקב רדיוו ?
 רבא םיא ןופ ןינעק ןמוקב סקינ ןיטוג טימ טאה ןמ .ה"רי 2
 רעז ןיב ךיא 'נוא תולדתשה זאד ןהעשיג ה"ר םנייק ךרוד זיא זע 2
 ןייא זאוו זיא עודי כ"ג ךייא זא םעטמ ןיזעוויג ףיורד ךעג *
 איוז ןייא ליאוו זע טביילב איוז טיטש ןא ילייוו 4

 ףעייא זד טאה טגאזיג דוסב ןהו'יחתפ 'ר זד ןישיװ ךייא זאל תינש

 אס 00 יג שה ש6 -א= 0 אכ אי

 ו!) = ס ז* 4 =

 .טַאהעג ארומ==טכרעֿפיג ;דחוימ חילש א טקישעג טשינ==ןיזעװיג חילש ןײא דהימ טינ 1

 װירב עשטַײד ןיא ןוא וירב רעגָארּפ יד ןיא ךיוא טצונַאב טרעװ ,ד"המ ;ןעמוקַאב =ןידראוויג 3

 .(132 יז ,ןײטש כַאװ--יודגַאל עז)

 ,(117 ,ןײטשכַאװ--יודנַאל ,וירב רענָארּפ יד ןיא ךיוא) ןגצו ,ךייש זיא סָאװ==ןיגנלב זאװ 4

 ןקיטנַײה ןיא יװ טשינ זיא -ןידרצװ ןא,) טֿפױקרַאֿפ טוג==ןידראוויג ןא ליואװ ;דימו ףּכיּת==ו"ת 5

 ,ןבעגקעװַא :טַײטַאב רָאנ ,(115 'ז ,טרָאד) ווירב רעגָארּפ יד ןיא יװ ןוא ןרילרַאֿפ =ןרעוונָא ׁשיידִני

 ,םשה הצרי םא==ה"יא ;לעװ==רעװ 6

 ,קַאלָאּפ ==קלוּפ = 7

 ,ב"ווד) שריה==16160 ןשיװַאלפ םענוֿפ 61סת} 6160 ,לעּפשריה==טייה טנלע ; שרעדנַא==טשנוז 5

 ,(ד"הג ןיא טגַײה ךיוא) לעֿפ ,טיוה==טײה ,1406 1

 .דחא לּכ==א"כ ;(129 ,.װ--.* :עז) עטסנעלק יד ךעלטניײװעג ,תועבטמ 00==קָאש 9

 ,175 יז ,קָאה ַײב טנכײצרַאֿפ זיא (פ"ש ןברָאטשעג) ץ"ּכ םהרֹנַא ר"ב ֿבקעי 'ר רעניײא 0

 (127 .וװ--.ל) רעטַײװ ,רעמ==ןימ 4

 ,ודוה םורי==ה"רי ;רעמַאקיטגנוריגער==רדה 5

 .ףרּוװרַאֿפ ==הֿפיזנ 0

 (58 ,.ג--יודנַאל) טשינרָאג==סקינ 1

 (?) להקהישאר==ה"ר 2

 ל*ג8) גָארּפ ןיא ט"נש תֿבט ה"כ ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רֿכֹוסה הלהתּפ טימ שיטנעדיא רשֿפא==ה"חתפ 25

 1 ;(63 */ ,גנולייטּפָא עשטַײד ךיוא עז ,152 "םונ /7/ ,ּדֵש
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 איוז טאה ןבירשג בירב גאז בא ןייא ןםו'ישאר ןא סקוד
 ןוכשמ זאד זד ןייז ףיורד ריגשיילפ ילסוב ןייא ןיזומ באה
 זיא ןיגנלב זאוו ןונ .ל"דו ל"נה םהרבא לש דיב זיא ןמוק רדיוו
 ןמוק טינ ךאנ רע זד ,ןישיוו ךייא זאל ןוכשמ ןרדנא ןעד ןופ
 לואוו םיא לי ןמוק רע טרעװ ןהעזיג טינ ךאנ ןיא באה זיא
 .ןיגראז וצ סקינ ראג רופרע אד טפרד ה"יא .ןבעג וצ הבושת ןישיוו
 זאוו .ןייז קלסמ ה"יא לואוו יז ליוו קילעז 'רמ בוח ןעד רפ םגו
 ךייא ךיא זאל איוז שיידנרב םייח 'רמ קסע זאד ןופ זיא ןיגנלב
 איז באה טעריג םיא טימ 'נוא באה ןאטיג דימ זע ךיא זד ןישיוו

 לואוו טאה ןיגנערב םיא ןופ ןינעק הבושת ןייק רימ רע טאה ?
 ע"צל ךיא ןיב איוז ,ןה/קיפסמ הבושת ןייק ןיילא ןיבעג הבושת 1
 םיא וצ םירבד י"ע באה טעריג םיא טימ 'נוא ןיגנג 121 יזעט 'ר טימ ?
 הבושת שנוא טאה רוציקב ןונ טאה טקרעמיג סקינ רע זד ,ןיב ןמוק *
 ליוו 'נוא ןיפראוויג קנאב גנאל ןייא ןיא שטאה 'נוא ,ןיבעג !

 ריא זד טימ רעד טלה ריא ואוו ןישיוו טייז םורד ןייז ךישממ ךימ
 זיא זע ןעד ןפוא ןייק ןיא ןייז ךישממ טלאז ןישאל טינ ךייא

 ךיוא ראפ ךייא ךיא באה בקצי 'ר לש ןינעמ .,ןארד שממ ןייק ?
 וצ טינ ללכ ךייא טאר ךיא ןנ תירט הנוי תשא לש ןינעמ .ןיבירשג **
 לכב באה יל ןימאת .ךס ןישיורג ןייא לואוו בעג ,ךודיש ןעד ?

 .יג טינ חילש ןעד באה ןאט ןינעק באה ךיא זאוו ןאטיג יתלוכי
 ךיא טלה ךיא זאוו טשיװיג לואוו גנאל באה ךיא ןיטלה ףיוא טפראד

 שכיא זד טאה טניימג ריא זאוו ןיימ זאד ןאטיג גנאל ראפ שבאה ?
 ןיזעװג ןםו'יניינע ןעד ןא זאוו רע יל ןימאת ,לאז ןאט רדנוציא 2
 קפס ןייא ןצוװ ךיילג ,ןיבאה טקישיג דחוימ חילש ןייא גנאל ךיא טלעוו 4
 רבא קפס ןייא ףיוא ןטו'גיטכעמיג ךאד שכימ טעה ךייא אייב רעוו **

 'ר רביל םורד .טלה ןיא טימ ךיא ואוו טשיוויג גנאל ןוש באה ךיא
 'נוא ןמיוז טינ ראג ןםו'ינינע יד ךייא טאל 'נוא ךייא רפ טכיז השמ ?7
 זאוו ריא ןעװ טוג רעװ ןיילא .טלאז ןאט ריא זאוו ל"דו אוי טוט 2
 דוסב ילייוו ןייא שטאל איוז זיא קפס ןייק רימ זא טרעװ ןאט 2
 ריא טלה ךיא .שרדנא טינ אוי טוט 'נוא... ןפו'יקומנו זםו'ימעטמ ןביילב 5
 טימ ש"כו ןִיָימ ץנאג ןיכלטיא ןייא טימ שכיא זד לֹואו ךימ טנעק *
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8 

 ,וצ==ןא

 ףעקיֿסַײלֿפ לטיב ַא==ריגשײלֿפ ילסוב ןײא

 ,אמיכחל ידו ,ןיֿבמ* ידו==ל"דו

 ,רעבירעד ==רוֿפרע אד

 זיא טָאװ ,'ב |ס8סםֹוחג טימ שיטנעדיא רעכיז ;גָארּפ ןיא ןיד ןוא רעײטשרָאֿפ =שיידנרב םײה

 ,53 ,קָאה ;59 ,35 יז ,1893 ,אז6גצ/ } עז ;1601 ןוֿפ האווצ סלזַײמ יכדרמ ףיוא טעמתחעג

9 

11 

12 

 ,דלַאב ==דַימ

 ,הּתצ-תעּל==ע*על

 ,ידי לע--י"צ

 ,םיא ==ןיא

 ,גגוטכַא טיג ,רָאֿפ טעז==רפ טכיז

 ,ָאי==אוי

 ,ןנש לנו==ש"כו



 6 00 יו (םתו (שו אא= 609 ספ9 ו=
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 53 1588 רָאי ןוֿפ ׁשידִיי ןיא ווירב לקעג א

 ךילראו ךימ טלעוו ןיטכירשיוא ליּפ ךייא טנעק ךיא ןתי ימו ךייא
 שרדנא טינ ךיא שייװ ןיילא באה ןאטיג ןאתשה דע ךיא זא ןיראפש טינ
 'ר תמחמ ןיא ןיגנלב זאו .ןאט טלאז ריא זאוו טוט 'נוא ןבַײרש וצ
 ךיא ..טשיג טינ ךייא רעװ טגלאפיג רימ ריא טעה אימ ילאקמ השמ
 ריפ רעד ןייז ברע לאז ךייא אלרמ גילעז 'ר זד ןיבאה ןילעװ באה
 איוז ןייז ברע םיא ריא טלאז איוז ןגיל שיוא ןתויועמ יד לאז רע רדא
 ךאנ רימ אייב זע זד לואוו איו ןבילבג טוג לואוו ןובשח רעייא רעוו
 ךיסיג ןמפיל .ןיזעוויג יאדוו ןייא זע רעװ אוד ךאנ זיא קפס ןייק
 ליו ןגיוציג ץיליטשיוא ק"ק ןעק שיידנרב םייח 'ר טימ זיא
 ךילראוו טקנעד .ל"דו רֶבֹא ,ןופ רעד ןדיר םיבורק ןייז טימ ךאד
 זאד .טאר רטאפ רעייא ךייא איו 'נוא ךיתמכח יפל טוט םורד טינ ןארד
 טעריג טשינ ךאנ לכימ 'ר טימ באה ךיא גרובמעלמ קיש רימ ריא זא בתכ
 ןטִנ קנע זאד .ןיבלה ןייז ןילעו ןיטלה ףיוא טינ חילש ןעד באה ךיא ןעד
 ןיגנלב ןיא ןא זאוו 'נוא ןביירש ךאנ לואוו ילשבייפ טימ ךיא ןאק
 חילש ןעד ךיא באח םורד ןביירש אנזופ ק"ק ןעק רע זומ טרעװ ןייז
 טכעז ןימ ...ןיטרוו ןשאל ןילעו טינ םניחב
 רדא לעפ קאב זאוו ךייא טפוק איוז ,ןיבאה ןתניועמ זאוו ריא טרעוװ
 טפוק טראיינ טנעק ןניוויג רדיװ !תויאצוה רעייא רימ זד טייה טנילע
 ןא איוז ןייא טינ לומב ךיא טעה יל ןימאת .ראפ זא איוז ןייא טינ
 ןילעװ טינ ןרק זאד רימ טאה ןמ ,טילדנהיג לביא רעז טעה ןיפארטיג
 יליידנרב זיא ןיגנלב זאוו .רופ רישעב ךייא טכעז םורד .ןיבעג םורד
 ליװ יז ןייז גישמ טנעק ריא רפ ןגראז וצ שקינ ראג ריא טפרד ןבעל
 -ייל ןאוו ךאנ ריא ליוו ןיגבא זאוו יטמ טרעוװ ןיבאה רעה טינ ךייא
 .יװ ךייא ךיא זאל ןימ .אקארק ןעק ךיוא ןתונ'כוס ךאנ ליװ גילעז 'ר .ןא
 ינוא ותומחמ השורי ןייז ךאנ זיא ןמוק רעה ץ"כ םייח 'ר זד ןיש
 טהיג ראפ רע יד ותשא תוחא תמחמ ביירש ךייא ךיא זד ,טצריג רימ טימ טאה
 לעופה לא חוכמ אצומ שליװ שיוויג טניימ רע ץניזערדמ שזיור ןנח לש ותיב
 .טלאז ןישיוװ ןילא ןופ ריא זד ןוֿפ רעד ןביירש ךייא ךיא זד סקינ טש .,ןייז
 ןיטשג ליפ איוז ןייא טינ איה ןיפרט יז ן"במרהמ ןםן'ישמוח יד זיא ןיגנלב זאוו
 ביוא טכעז .ןביילב ע"על שטאל איוז ןמוקב לוזב טינ זע ריא טנעק ןיטראד זא

 .(59 יז ,.ג:ױדנַאל עז) ןלעמַאה ןוֿפ לקילג ַײב ךיוא טצונַאב טרעװ ;ןריֿפסױא ==ןטכירשיוא 1

 .עיצילַאג ןיא 1.0101068==אימ ילאק 4

 ,מ קילעז ײװצ טנכײצרַאֿפ ןענַײז 198 *ז ,ק ָא ה ַײב--אלרמ גילעז 5

 ,אד=אוד 8

 ? /4154611162 רשֿפא =ץיליטשיוא 9

 .ןגעװטנַײז ןוֿפ== ןיבלח ןייז 3

 .ןיק=ןעק 8
 "ךובילאומש , ןיא ךיוא ױזַא ,"כ, טימ םרָאפ יד טצונַאב טֿפָא שידיי ןרעטלע ןיא) טצז==טכעז 6

 .(ןעזעג טָאה רע =ךַאז ; 1612 לעזַאב

 .(ןביוא עז) לעֿפשריה-=טײה טנילע ;לעֿפקַאב==לעפ קאב 7

 .(116--115 ,,װ--.ל :עז "זא, ןגעװ) רעירֿפ יװ יֹוזַא==ראפ זא יז 19

 .ןלעֿפ=ןיגבא 25

 .3 ווירב ןוֿפ רעבַײרש םעד יֿבצ ןב ריאמ ןוא לזַײמ טעמ!רֿפ ןוֿפ רעגָאװש--ץ"כ םײח 5

 ,ןטסָאק =ןיטשג ;ח"מש רעטניװ אקארק ןיא טקורדעגּפָא ;ן"במרה שוריּפ טימ שמוח



 18 ָאי ןוֿפ סיריי ןיא ווירב לקצפ ַא 54
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 זיא ,ןיא טפוק איוז טנעק ןמוקב ח"א ןופ 1? קלחונ 'חו 11 שאר לש ז) ג"ישמ קלח רימ ריא

 ןיבלה 121 ךאז ןיימ זיא ןיגנלב ןיטצביג טייז ןימ .ןידראוויג ןיראל רפ רימ

 ןעוו רטאפ ןירעייא שטלעפיב םגו טנעק ןישראפ רעד שריא ביוא 171 ףיש ןעד ןופ

 םיא טלצוו טכעמ ןייז ימוקמב םנייא השרממ רע זד טרעװ אוז סינ ריא רע

 טאה וצ טשיװ ריא רעוו טלאציג טלאמ ןייא רימ זע זד ןיקיש ..,ד"כ ףיוא

 רעיא שרימ זד ןיטעביג טייז .ןיזעוויג ןםעינומ תרשע תרוכשמ ףילחמ רימ

 ןאט שליוו ןאט רדיוו ןירעייא ןעד ליפ איה ךיא ןאק זיא להומ רטאפ

 יג דוסב חילש ןעד טימ שבאה ךיא הוצמ ןייא טוט ןא ךיוא טבעג בירב ןעד

 איוז זיא ןמוק רימ וצ רע זא םדוק ךאנ ןיטאב רפ שמיא ֿבאה 'נוא ןיטלה

 ךייא ןופ באה דחוימ הילש ןייא ךיא זד ןיזעוויג לוּכ הליהק ץנג יד זיא

 ,ןיטיב רפ ןילאז ןיטראד שמיא טעה ריא באה טניקייליג שכיא וד לואוו איו

 ל"גס ןהו'יקזח א"אל ןב רשא ךבוהא ינממ {םסן'ולשו םייה קר ךיראהל ןיאו

 ,בר .. ןמןץיולש ב"ש ךסיגלו שישיה ךיבאל םולש רמאתו ץיוורוה

 שטרעוו .ןיגניד ךייא ךיא ליוו דיימ זד 'נוא ה"יא ןפיוק ךיא ליוו ץלאה

 וצ ןישעג רּפ ךייא באה ןימ .ירדנא ןייא ךאנ ןהעז רימ ןילצװ ןייז טינ יד

 טינ ריא זד רטשניימ ןישטירֿפמ תולדתשה טאה ןידנטשיג זע זאוו ןביירש

 איו טריצלפוז רדה זאד ןא טאה רע ןידנטשיג ליפ רעז טעה זע יניימ טלאז

 רחאמ ךס ןנילק ןאיוז ןייא ןופ ןבעג תביר קאש 'מ זא ןימ ןונ טעה ךייא רע

 תיביר ןייק רע טלצוװ איוז ןגייציג ףיױא טעה ה"רי רסק רעד ןיא לייוו רעד

 יפל ןילאז טעה ריא וד ןיליצ וצ קאש 'מ ןעד ףיוא ךייא טלעוו !נוא ןבעג

 .ןיזעוויג םיא ןופ איצומ ו"ת רימ שנבאה איוז קאש ו"ט ךרעב ןמוקב ונבשח

 ןיזעויג ברסמ רעז טאה רע רכניא ארטיל 'או לופליפ ארטיל *א ןידנטשיג טאה

 סאלש ןופ ןיפמולאה ןעד טימ ןיא טאה ןמ ןייז גישמ טנעק ה"רי רדח ןעד ןא

 ,ןתויינש ןםויולשו ןבעג ןזומ לודג םרחב !נוא ןילוה ןזומ

 {:טַײז רעטײװצ רעד ףיוא|}

 אקארק ק"קל

 הלענהו רקיה יֿבוהא די לא ןתנהל
 ר"רהכ הלהתלו םשל הלעמ לכב
 ךרעש םולש אלמיו ו"צי השמ
 טניוגכו ג"רד ש"חנב ן?1ל"חו'

 גארפ ק"קמ

 ,םײח חרא==ח"א ;(מ"ש ,ח"לש ,א"לש) עקָארק ןיא ןרָאװעג טקורדעג לָאמ רָאּפ ַא זיא ,ךורצ ןחלש 1

 .ןָא טגָאז=שטלעפיב 3

 .האׂשרה חוּפ ַא םענײא ןבעג==ןַײז ...םניא השרממ 4

 .31,7 תישארב ;לָאמ ליֿפ טרַאנעגּפָא==םינומ תרשע תרוכשמ ףילחמ 6

 .ריֿפנַײרַא עז ווירב םענוֿפ רעבַײרש םעד ןגעוו .היול ןגס==ל"גס ;יֿבא ינודאל=-אדאל 2

 ?ירשב ראש=ב"ש 3

 .לדײמטסניד==דַײמ ;םשה הצרי םא==ה"יא 4

 .טסָאקעג =ןידנטשיג 6

 .השקב 8 ןבעגנַײא ,ןטעב ,פטממ11016ע68 ןוֿכ==טריצלּפוז 7

 .ןעגנע-ב = ןילוה 24

 ,םושרג וניברד =ג"רד ;אתמש םרח יודינב==ש"חנב ;םירֹזַל םרחו==ל"תו *



 55 1588 רָאי ןוֿפ שירוי ןיא הירב לקעפ 4

 וו
 - השמ ןוז ןַײז וצ ןקישטװַארָאמ רעזייל} השמ ןב רזעילא

 גָארּפ ןייק גרעבמיט ןופ
 ןמ"ט 22431|

 0 00 יג 6 שא א2/ 02 9 =

 ו"צי השמ ר"רהכ ףולאה ושפנב הרושק ישפנ רשא יביבח יריקי ינב ןיבנוהאל ןםו'ולש
 חילש םעד ריד ךיא םוראוו ןמןיימעט ןביירש ראוו ריד ליו .ןהיחו'תש הנטקה ךתב 11 ש"עו
 ןהיצ קצװ ןייד ךאנ זיא שע ןעוװ .דנוזג ןירזנוא ןופ ןירעה שלאז ךזרוא קיש
 םיתמ העבש ןייז ןהוציג קעװ טשיב אוד זד םוי ותואב ןיגנג דליו ה"ועב
 ךאנ ןיב .ןיגנג סג רעד זיוא דחא םויב תולגע 'כ טעמכ ןייז אד ןיזעוויג
 םימי 'ב ןיילא ךאנ רעד 'נוא הליהק רעד זוא ןניק טינ באה ןבילבג םימי 'ה ריד
 רחא םעט ךאנ רעד ןבלה הליהק רניק קעװ טינ באה תמחמ רצודב ןיימ ךאנ
 ןייז רדניק ןיימ .םלועב באה התמש ןייק ה"ועב ןהנ'תע תעל ךיא זד ןיקנעדיג טשנאק
 ןיימ ןבעג וצ זױא בעל רעד איז ךיא בוא שייװו רעװ םרמשי םשה ןיילק ךאנ
 ןיימ לא 'נוא החמש ןיימ םימי ךרואל אוד טשיב ןונ לאוו וטשנעק ...
 רדננא טימ ןבאה טינ בל רזנוא רימ וד ןיהוציג רימ ןופ טשיב 'נוא הוקת
 'נוא טניימיג באה ןיזעוװיג הלנמ ריד טצה ןגיל ןישיוא ןיימ *נוא טעריג זיוא
 טינ ךיוא ךיד 'נוא ןיטטשיב וצ 'נוא {?נ ןידורו ייב וצ ןופלעה ראוו ךיד טפהיג
 ןגיק ןסיר שיורה טינ ןאק בל ךייוו ןייא וצ ךיא באה ךיוא ,ןייז רעצמ ןילעוו
 םחנמ ךימ ןה ןיזעװיג הלגמ שינ רימ ןגיק ךיוא טשאה אוד 'נוא בל ןיימ ריד
 ךיוא תוחילש ןיראּפש ןילעװ טינ ךימ באה אד ןבלה ןםוייקסע ןייד ןה ןיזעוויג
 תושרה ןיגלאוו רימ שליוו אוד ביוא ילכש טק יפל ךו ןייד 'נוא ןביירש ךז ןיימ-
 טביג אד ןםיבןוהז 'ג הילש םעד ךיא ביג ךיוא תוחילש לש םעט טשאה אד ,ךדיב
 המ ךינבו ינב ןםיבונ'הז יב ,ראייטש וצ בהז ןייא טשפאק שריה ריאמ ןתח לאומש רימ
 טקישג טשאה אוד זא הילש םעד טימ בתכ ןיזעוויג לבקמ ךיא באה ןונ .אוה
 ןייא ןיזעוװיג בישמ טאה ןמאנ ןייז ריד זאוו 'נוא גארפל אקארקמ
 ןייד .רעצמ ךימ ךיא ןיב לייט ןייא ןיזעויג חמשמ ךימ ךיא באה בירב ןופ לייט
 ,ל"דו םיקסע ירדנא ךאנ רעד יתהמש ןיראוויג טפק רעװ זיא ןיטראד ריד זד הרוחס
 ץינ ריד רע טרעװ ילואכ רדיו בירב םעד ריד קיש ךיא .רעצמ ךימ ךיא ןיב
 טרפב ל"דו גארפ וצ טשאה טניירו גניוו אוד זד ןייז גישמ ךיא ןאק ןונ .ןייז
 לאז רטאפ ןייא זא 'נוא ץנג העד ןיימ ךיא ביירש ןונ ,ןייז טניירו ןילאז איז
 ריד לאז ןסייוויב וצ גארפ וצ {;) גוט ךאנ זיא טוג טינ ריד זד ןיטאר דניק ןייא
 ריד ךיא ביירש םורד ןיגוניג גולק טשיב ,ליפ ןייז ןסןימצט ןםניימעט טינ ןביירש
 ןיימ ךיא באה ןיטאריג ריד ךיא זד ט)ךעעריג ו"ח טינ זיא טוג זיא ן?נ טשג לאוו
 ןיא ריוא ה"ועב זד גאמ רעװ דנל םעד ןימ ןםו'יכודיש ,ןיגלאוו רימ טשרעוו רבא
 ןבאה רנטש ןא ? זימַו זיא תומוקמ ראשו ןיזופ ּבובל אקארק דנל ןיצנג ןיא טעמכ ןיא

 2 ,טשרעוצ ,רַאֿפ ==ראוו ? םולש םצו==ש"צו

 ,םיברה וניתונוועב==ה"ועב 4

 ,רימזוק ןיא לַאטרַאװק רעשידַיי== סג 5

 .ןגעו ,בילוצ==ןבלה ?7

 .5 ןוא 4 ווירב ןוֿפ רעבַײרש םעד ,לזַײמ לאומש טנײמעג

 ,1 רעמונ ווירב טנײמעג 1

 .טֿפױקרַאֿפ==טפק רעװ 5

 ,ןעמוק ץונ וצ==ןײז ץינ 4

 .(115 ײז ,,װ--.7 עז) יװ=-זא 80
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 בובלמ ןה זםו'ינותיח ןילא זיוא ביוא טגארט העד ןיימ .ןילייא וצ שינ ו"ח טשאה
 ןמ וד לוק זאד ,שילאקמ ןיגאלש וצ זױא טינ זיא טרעװ שיורד שינ רמדאלמ ןה
 וד שרוש ריד ךיא ביירש ךיוא ,םלועב {?)שודיח ןייק טשנוז ,שממ וב ןיא טער
 וצ ןילבול וצ ץנג זיא העד ןיימ םויה דוצ זד ןביירש ליו ךאנ רעד ךיא
 ןיימ וטשאה אד ל"דו םעד סיעכהל ןמ זד ל"דו ןאוקארק וצ טינ שינ שלא זיא אד ןנאוו
 גולק טשיב לאוו איו וזא ךימ טכייד |םינ 'קסע ןייד טשנוז .ןבלה םינותיח הצד
 סקוד ןייד ןופ טשיב רוטפ טכער אוד זד טכרט 'נוא טכא שארב .ל"דו גוניג
 ןעמל ןוז רביל םורד .ןטינ ןוֿפ טוט שע ןביירש רבח ןייד ןא איטש רעװ ךיוא
 היחמ ןייד טשנוז .רהזה רהזה טשנאק אוד איו ל"דו תוברע םעד זיוא םוק םשה
 ווא טינ ץיה םיחור איד ךיילג ןעו טשאה תיבר ףיוא ןייד זאד אוד זא לעטש
 .ט"זמל החונמל רדיו ריד טֿפלעה טאג זיב טשיב גדיל אוד זד טלעטש ךאד ןייז
 זד טגראזיב ךיד 'נוא טשלעטש טכער ךיוא אוד זא ךימ טכייד ןבלה !םו'יספורפא ןייד
 יג ןא טינ אוד זד הבוטל טשנעק קעװ אוד ביוא ןבעג ןובשח ליו טשפרד טינ אוד
 ןראוויב טכער ךיז ןמ זומ ןיכז ןכילעז ןיא טשמענ ךלפירשג שלא 'נוא טשיב ןידנוב
 / םידעב תואצוה טימתחג 'נוא ןבירשג רטיול שלא םענ איימלק השמ 'ר טימ ,ל"דו
 ןםו'ישאר וצ איג .ןםלןועב זיוא זיא טפש רטפג איצוהל השק  ץמינו ןמינ ןוֿפ טוט שע

 לע שע םענ
 ,ןבעג רדיו שריד רע זומ ןבירשג איז ןופ שע םענ 'נוא !םו'ישאר תושרב תוקיזה
 םלוע םעד טימ ךיד טלה רעװ ללכו ללכ טייצ רעד וצ תורבח טימ ןייא טינ ךיד שול
 שייװ שילדנירק ןועמש .היל דיגס הינדעב הלעת ןיטניירו ןייז טימ םויה דועו
 .ער ןועריפ בוכיע לע ןבעג תוקיזה ריד שול גארפל ןהיצ טרעװ ץיה שרע ביוא טינ
 זיא ןבעג טשאה ןמוזמ האצוה אוד זאוו טרפב ןיגנג זיא ףיורד זאוו תואצוה ילא ןכ
 שיא אוד זומ םורד ,טינ זיא ןביילב ןייד טכייד ךימ רוציקב ןא'תלמד אללכ 12 יז תוקיזה ךליב
 ןירעװ טוג ו"ת דנל םעד ןיא טרעװ שע גלאוו םורד .באה ןבירשג ריד ךיא איו ןוט
 ,רטאפ ןיטלא ןייד גלאוו ןוז רביל םורד .ה"יא ןייז טרעװ דנוזג 'נוא םולש ןעוו
 טינ ךיד ןיב ךזרוא ןופ רעד ביירש ןירעג טינ ךילרעוו ריד ךיא לאוו איו ךז ןיימ
 וצ ..ו"ח ךיד ףיוא ..ןיב ו"ח טשניימ טינ אוד זד רדנא זאד רעצמ ןירעג
 ךיד זא ןיימ ךיא באה ןמעװ דוצו וצ רעד ךימ טגנערב חירכה ןיילא רדנוז ןייז
 אוד .ךיד ן;ו ןעד ןיפלעה רדא ןיטאר ןאק ןעיירטיג רימ רעד באה ןבירשג ראוו ריד זא
 ךילרעוו באה 'ידלי 1? יזנ 'ד טימ ןהוציג קעוו ןיב ךיא זא זםו'יאנוש לטייא ןייז זד טשייוו
 ןםיבנ והז *ך דוד 'ר ימח ןזומ באה תואצוה ראשו ןבעג סמ ןזימ רזיפ לע טהיג { ישאֵו לע טינ
 איד איז טיהב טאג ן{םויידלי טימ ןידאליב ןיב ךיא זד טשייװ אוד ןוז רביל ,ןבעג

 .(120 יז .װ---.ל עז) רימ ךיז טכוד==ךימ טכַײד 6

 ךאוטּפױה רעד ןיא שטָאכ .ווירב רעגָארּפ יד ןיא ךיא ןעמ טֿפערט ץיה םרָאֿפ יד ,טציא=ץיה 0

 *"ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ- ךיוא עז ;125 */ ,,װ--.ל עז) .,װ"זַאא רעדנוציא ,דנוציא ןבירשעג טרָאד טרעװ

 .(301 * ,{ יב

 ,ֿבוט לזמל=ט'"זמל 1

 ==ק6ט8601802214==טפשרטפג ; 58 יז ,.ג--ױדנַאל עז ,ןעלמַאה ןוֿפ לקילג ַײב ךיוא ; רעניײק==ץמינ 6

 .(1676 יז 10 ,1 ב"ווד) טֿפַאשדנַײרפ ,טֿפַאשרעטַאװק

 .ב"ע ,ז"ט הליגמ ;ךיז קוב--טַײצ ןַײז וצ סקוֿפ םעד רַאֿפ==היל דיגס הינדיעב אלעת 9

 .ןיד ןטיול ,תמאב ,01111686 : ד"המ==ךליב 2

 ,(וירב רעגָארּפ יד ןיא ךיוא) תמאב ,ךילראוו==ךילרעװ 5

 .סנטיײװצ=-רדנא זאד 26

 טײטַאב ןטימ ווירב רעגָארּפ יד ןיא ךיוא ןהיצ ;ןרָאֿפעג קעװַא==ןהוציג קעװ ;רעטיול==לטײא 2

 ,(133 יז ,.וו---,ל) "ןרָאֿפ ,
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 51 1588 רָאי ןוֿפ שידַיי ןיא ווירב לקעפ א

 ןיב ךיא טניימ םלוע רעד .ןירעג טינ ךימ ביג רעד ךיא ןעוו ןבאה ןיזומ ליו
 טייצ רעד ףיוא ט"מל ץיה טיג בייוו ןיימ 'נוא גימ רעװ ךאנ
 ןיטשג ה"ועב ךימ זומ ו"ח ךג זאד ץנג ריוא רעד רימ טביג אד
 'ג ןיא ןיזעוויג זיא ה"ועב רור ףיוא ןייא רעװ זאוו טינ טשייוו אוד תואמ 'ב
 ןייא ןיגנג זױא זיא סג רעד זיוא ןיגנג ןייז תולגע תואמ ב זא ןימ םימי
 ןוֿפ ןמ טאה ן?ןוזא ןבלה ריוא םוקמ ןיא לאז ידוהי ןייק וד ה"רי ךלממ זורכ
 טאה טכירג זיוא טאה רנייא אוו 'נוא ןבעג ןזומ בושח ךס רוֿפ רכילקיא
 ןהוציג ןיב ךיא .וימחרכ ןיֿפלה רטייוו לאז !ךרבו'תי טאג ןידנטש ג טלעג שורג
 ןנייז .רגהל בורק זיא גירבמט טשייה ןאו'קארק ןופ ליימ יז ליטעטש ןייא ןיא
 טשפאק שריה ריאמ 'ר .טקנדג !ךרבו'תי טאג באה ןייז וזא ןזימ טאה רכיז ריז טינ
 ךרעב ןםוייתב ילעב ירדנא טשנוז דניזג ןייז טימ רלפא ןמלז ךיוא דניזג
 טאה דניק ןייא ןיראוויג רטפנ םיא זיא ךיוא ליצעג לש חא ץכ ןתנ .ו"ט
 ןיימ ךיא באה זיוה ןיימ ןיא .תעובש 'ד לע שנוא ןוֿפ ןהוציג קעוו ךיז
 טיטשג רציקב 1? םיבוהזנ ה"כ ךרעב ןבעג גנוריצ 'נוא ץלאה ריא באה טצעזיג רטשצעווש
 ךיא שייװ ןוז רביל ןונ .דנוזג בעג טאג ,תוחפל רעשמ ךיא ןיב תואמ ב ךימ
 .ץיה ןיקעטש תובוח זאוו באה תיבר ביג ,גידלוש ןיב .ןייא ךאנ זיוא טינ
 זא דלב וזא ןהיצ ןאוקארקל רדיו טינ ליו רטיול םכסומ ןיימ ךיא באה םורד
 'נוא ןילבולל ןקיש םנורג ןיימ ךיא ליו ה"יא ריוא רעד טרעה ףיוא רע
 זה זאד ליו 'נוא רגפ זיא יד ;) כייוו ריא טרפב ןייז הריד העיבוק העבוק
 איד ךיא לו אד םורד תואמ ז"ט רימ טביג ןמ ךיא טלה ַאד ןיֿפק רעװ ןאנ'קארק וצ
 לעב ןייא רדיו ךיא ןאק רימ יצחו דלֹוש ןייז רעװ לקחצי ינתחל ןבעג היצח
 ביילב תואמ ב דעב ןיפק רעװ {ס}'יטישכת {ם}'ירפס ךאנ ןאק .ה"יא ןביילב תיב

 ןייק רעװ 'נוא ךייר ךיוא לאוו שע ליו לקחצי 'נוא תיב לעב ןייא ךיא
 ןךרבנ'תי טאג ריד טפלעה שיוג הבוטל העד ןיימ זיא וזא ה"יא ,ןיפרעד ןישנעמ
 רעװ ביל ריז רימ זיא ןנאוו רימ אייב וטשלו .ןותיח ןייא וצ דנל םעד ןיא
 ל"ת ךיא לאוו איו זו רביא זיא רעװש זיא ןאנ 'קארק ןיפרעד טינ רנייד אוי
 ןוֿפ ןילעו טניירו ןיימ .רעוש רבא זיא הליהק רעד ןיא ןיטלהג לאוו ןיב

 ,ֿבוט לזמל==ט*מל ;ךעלגעמרַאֿפ ==גימ רצוו

 ,ןטסָאק = ןיטשג

 .רַאֿפ ==רעוו

 .(עקָארק טניימעג) טָאטש==םוקמ ; (1032--1587) 111 טנומגיז טניײמעג ,ךלמ

 .(125 ,.װ---.ל ,וירב רעגָארּפ יד ןיא ךיוא) רעדעי ,רעכעלטיא ==רכילקיא

 .ןרפגנוא==רגה ; עיצילַאג ןיא גרַאטיװָאנ ןוא עינכָאב ןשיװצ טגיל--- ץצממ8ז9:==גירבמט

 מ. 8:88מ/ (6?46502160 0. ןט06מ ;מ 508165:68, שש, ןוא 2 ,,װ---.ל עז רלפא ןעמָאנ ןגעװו 1

 0 "ג (ת == (6 ופ

 .1910/ ק. 5
 ,הסנרפ ,ןעקנירט ןוא ןסע ,26/68, 268 ד"המ---גנוריצ 14

 ,קישטװַארָאמ רזעילא ןוֿפ םעדײא רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ץיוװרוה סחנּפ ןב קחצי טניײמעג---לקחצי 1

 ןעגנוציז ןיא רעײטשרָאֿפ רעװעקָארק סלַא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא עקָארק ןיא סנרּפ ןעוװעג זיא ץיוורוה קחצי

 1631 טֿבש זיי ןברָאטשעג ,(1027 ולסּכ 2/ ןוא 1621 זומּת ,ןילבול ןבירשעגרעטנוא) תוצרַא עברַא דעװ 8 -

 1850011:668 6465 2168 1ט16400165::662 |ײטשכַאװ ;254 */ ,"בולוקוסל לבויה רֿפס, :צז .ןיװ ןיא

 2:61190811+ 1. (3656210846 עז ה"י ןט16 ןיא גָארּפ ןיא ץיוורוה החּפשמ רעד ןגצוו ;18 1/16ת, קץ. 156--157}

 4. ןטס68 :ם 6. 1802600051008461 8. 11 ק. 225--226.

 ,לעו==רעװ 25

 ,לאל הדות-==ל"ת 2
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 טראיינ ךיא ןצװ ךלגימ שרדנא טינ זיא שע טינ ֿבאה ךיא ןגאה רימ
 ןילבול .ןייז שרדנא טינ ןאק ךז ןייא זיא שע תוריהמב טגירק הנוק ןייא
 ןמוק וצ םוקמ םעד זױא טינ ףרד ינוא טאה טלעג רעװ טרא שפיה ןייא זיא
 ףאה אוד ה"יא ןיֿפרעד טינ רנייד רע טשנאוו רימ אייב אוד זד ןתי ימ
 ןיֿפרעד טינ רנייד רעװ ךיא ךיוא לקחצי ןייז ךייר טשרעװ ךיא
 קנרק ןונ ןיב .ףק רעװ תיב זאד ךיא ןעוו ןיגנערב רדננא וצ לו ה"יא
 :טימ טינ רעד ןיצרעה לביא ו"ח 'נוא ןיכוז למורד טימ היחמ ןיימ טינ ןאק
 ךיא קיש דניק שביל םורד .הבוטל וזא םכסומ ןיימ זיא םורד טלדנה ןייז
 אוד זא דנל םעד ןיא רעװ העינמ ןייא ריד ביוא חילש םעד ןיבלה שעד ךיוא
 ןיימ ריד ךיא ביירש אד ןבעג וזא ןיטלה וצ זיוא ו"ח ךימ ןניימ טשלאוו
 ןיפלעה ,ןיטאר הברדא ה"יא ן3 יזנ ןיֿפרעד רעװ טינ רנייד ה"יא ךיא זד םכסומ
 שביל םורד ןמענ ןיה טייצ רעד טימ ךיוא לחר ןיימ ןולן'יפא ןניק ןירעװ !נוא
 .ןביירש ןאק שנעמ רעד רטיול םכסומ ןייד ןונ רימ ביירש 'נוא רימ גלאוו דניק
 רקשמ טינ רביר ןייא ןיב 'ה יח ןדייר ןאק טניירו ןייא וצ רע זא ןימ
 ןיימ לא טשינ ןביירש רונ ןגיל רדא {?!ןבייל ךייא ליו ןעו ו"ח האצמה ךאנ
 רדניק ןיימ 'נוא ה"יא ןייז ןמ ריטרעיג ןייא ךיוא ה"יא ןילבול וצ ןאק החמש
 בוט המ .ןביילב גארפ שול רימ גלאוו דניק שביל םורד .ךילרע ה"יא ןיטטשב
 'נוא ךלדיישב רטיול שלא ביירש 'נוא ונבו בא ש"כמו (םויחא תבש ןםויענ המו
 ןה רמדאלמ ןה ֿבובלמ ךדיש ןה םג רימ ביירש 'נוא רבידו רביד לכ לע הבושת
 םעד זיוא םוק םשה ןעמל טיב .רבד לכב דמעמ ןייד רימ ביירש 'נוא שילאקמ
 ןידנוביג ןא טינ אוד זד ןםעיניינע ראשו טשנאק אוד איו ל"דו סכוד לש תוברע
 ךיד שול טינ ןםו'יקסע ןייד טימ ןה היחמ ןייד טימ ןה .םלועב רבד לכב ללכ טשיב
 .זיא שנח לדנעמ 'ר ןנמ רב ע"ל ןיגנג רעװ טייל ליו ןא/קארק וצ ןייז ןדיר ןא
 סחנפ 'ר ןיטניירו ןייד גאז .יד וניתורצל רמאי |ךרבו'תי טאג ריואב ןיראווינ רטפנ
 ךאנ קיטנוז םיא ליו ןביירש ןילעוו איז ביוא בלשרבייוו טשייה ןהוצג זיא
 שיוג סחנפ 'ר טרעוו ןטלה הליהק ןהיצ רדננא וצ {םינ'רומו זםן'ישאר ןצוו ן?נ ןייגבא תכוס
 םעד גידלוש טשיב ןוז רביל .ןשירג ךיד טאל םנורג ןיימ .ןייז רימ אייב
 םיא וטשביג תוריכש ןייז ןופ בא גאלש ,ןבעג ןםילוו'דג ו"ט םיא באה תוחילש חילש
 ןייא הלילב זיא ה"ר לש ןושאר םוי זד שיו .שרימ ביירש תוריכש ףיוא זאוו
 'ר שריה אייב ןכארביג ןייא ןבאה ןיקודייה ב"י ראיומ רעד רביא ןגיטשג
 רעד ןיטכייל ןזימ ןבאה זיוה ןיא ןניר טייל איד 'נוא בלעווג ןיא הביקפ
 ןיזעוויג רימ ןייז תויהל לוכי ךאנ רעד ןיזעװיג גרוה שיוג איז ןיטצה וצ

 ,(128 ,.װ--.ל וװירב רעגָארּפ יד ןיא ךיוא) ת60614 ד"המ--רָאנ=טראײנ 1

 .ןײש=טּפיה 3

 ,(120 ,.װ--.ל צז) טלעג ןעַײל טימ ןקיטֿפעשַאב ךיז ,לדנַאה-טלעג רַאֿפ גנונעכייצטב==למורד = 7

 .גלָאֿפ==גלאו 3

 ?ןע.עקיל=ןגיל 5

 .(50 ,.ג--ױדנַאל עז) ןבעגסיוא ,ןכַאמ הנותח =ןיטטשב 7

 .(118 ,.װ--.ל) ךעלטַײד ,יונעג==ךלדיײשב ;ןכש לּכמו=ש"כמו 8

 ;(398, 1184 ,ב"ווד : ךיוא עז) ךַארּפש:דדח רעד ןיא טצונַאב טציא ךָאנ טרעוו ,ןברָאטשעג==ןיגנג רעװ 2

 ,ונילע אל=-ע"ל
 ,ןפָארג==םילודג 8

 .הנשהישאר==ה"ה 2

 יד ַײב ךַאװ סלַא ןעניד ןגעלֿפ ןוא ןרעגנוא ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ,ןטַאדלָאס---614ט4 ןוֿפ=קודײה 0

 .ןליוּכ ןוא ןרַאגנוא ןיא םיכלמ
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 הלילב ןייז טרעהיג שע ןבאה {םוייניכש .ןירדנילפ וצ 1?)סג ץנג איד ..,,
 ןירעוו סופת ןייז הרשע ןיזעוויג גרוה *ג ןמ טאה רמזאק רצבמ לצ ןמוק
 רטייו לאז !ךרבנ'תי טאג לאוו טצעזב סג איד ו"ת 'נוא ןמוק זלה םוא ךיא ףאה
 ךיבא ירבד הכ הער לכמ ךליצי םשה ,םצפה קיספמ .יוכו וימחרב ןיפלעה
 ןואגה מר י"נ ןואגהל בר "לשו ל"ז השמ רב רזעילא תדרט המכב דורטה
 ןהיחן'יש ךתהפשמ לכ יניגב שורפו ו"צי ביל ר"רהמ
 לאוו טשייוװ .אוט טשנוז םיא טינ ץיה תוחילש שעד ךיא זד שלא ביירש םשה ןעמל
 .ךלדיישב שילא רימ ביירש םורד ןא רצווש ןישארג רכילקיא רימ טמוק ץיה טרפב
 0 00 יי סםתת 6 = ((0 סט = ןיטש רעװ ראג טינ ןאק בירב ןייד ריד קיש ךיא .בעל לדניירב רימ שירג

 |:טַײז רעטײװצ רעד ףיוא}

 גארפ ק"קל

 ישפנ דידי יריקי ינב דיל

 !ןתה ו"צי השמ ר"רהכ ףולאה

 *"ןאנ'קארקמ קישפראמ רזיל

 ה"מ ג"רחב ל"חו
 ןהלוגה רואמ םושרג וניברד םרחב םירזל םרחו}

 לימ 'ז גרובמט רפכמ

 .ירשת א"י ןאו'קארקמ

 {: ןבירשעגוצ טַײז רעד ַײב}

 ותוא ןת בתכה תאירק םדוק
 ריוא לטבל הרמ לש ןשעל
 ךלה ילואכ שפועמה
 .ןרבק :רשפא ?1 בורק לע

 ,אתביתמ שיר==מ"ר ;ןביֹוא עז ווירב םעד ןוֿפ רעבַײרש םעד ןגעװ 5

 זיא סָאװ ,גָארּפמ ל*רה מ ןטנַאקַאב םעד טנײמעג רעכיז--ביל 'ר ;'יבר ברה ונרומ==ר"רהמ 6

 .גָארּכ ןיא ֿבר ןעוועג טלָאמעד

 ןיא רעניײא : ײװצ ןעװעג ןענַײז עכלעזַא ; (ןרעמ ןוֿפ ==210120456214) קישפראמ |רזעילא) רזיל *

 ןיא סנֹרּפ רעדָא ןקסע ןַא--רענַײא ןוא ,ט"נש ןברָאטשעג טרָאד זיא סָאװ ,ןשרדה קישטווראמ רזעילא---ג ָא ר פ

 ,2 טֿפעה ,וימכחו לארשי תודלותל ,|ײטשטע װ ;75 */ ,דע לג :עז) א"נש רָאי ןיא ןברָאטשעג ,ע קָא רק

 וירב רעד לַײװ ,ןילַא רַאפרעד ןיוש--/עקָארק ןוֿפ סָאװ רעד טנײמעג טרעװ ָאד זַא ,רָאלק זיא סע .(20 *ז

 ץיקפראמ רזיל } ת ח השמ... ינב...,ןןטַײטַאב לַאֿפ ַאזַא ןיא לָאז סָאװ ,רָאנ זיא השק .גָארּפ }יי ק טריסערדַא זיא

 ןוא שורג ױעדָא ןמלא ןִא ןעװעג ,וװירּב ןוֿפ טסקעט ןוֿפ סָאד טעז ןעמ יװ ,ךָאד זיא השמ ןוז ןַײז ;"'קארקמ

 םעד ןוֿכ רעבַײרש רעד זַא ,ןקיטעטשַאב סָאװ ,ןוַײװַאב ערעדנַא ןַארַאֿפ ןענַײז םעד ץוחַא ; ךודיש ַא טכוזעג טָאה

 טָאטשנָא ןוא תועט ַא זיא ָאד זַא ,שרעדנַא טינ ,(5 וװירב ב"צ עז) אֿפוג קישטװַארָאמ רעזַײל ןצװעג זיא וװירב

 טרָאװ ןרַאֿפ סָאװ ,רעֿפא ךיז טרעלקרעד טימרעד :("קישֿפראמ רזיל ןב,) -ןב, ןענעײל ןעמ ףרַאד "ןתח.

 ךיז טנײמעג טָאה רעבַײרש רעד--,ל"גדא *בר, ב"צ יװ ,ךעלטנײװעג יװ ,לטיט םוש ןײק טינ טײטש -רזיל,

 .ןעמָאנ סרעטָאֿפ ןטיול ןוז םעד טנעקעג רעמ ןעמ טָאה אמּתסכ .ןיײלַא
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 זו

 לזַײמ יכדרמ רעגָאװש ןַײז וצ ןטשֿפאק שריה ריאמַו יבצ ןב ריאמ
 גָארּפ ןייק גרעּבמיט ןוֿפ --טעמורֿפ ןרעגעווש ןוא

 ,ןמ"ס 17921)}
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 ינימ לכב הלענה רקיה יסיג ןיבן'והאל םתחנו ֿבתכּת הבוט הנשל
 איד ןירעגעווש ןביל ןגיצרעה רעניימ וצ 'נוא ו"צי יכדרמ רמכ הלעמ
 םילא וצ 'נוא (היחן'יתש טימורֿפ תרמ גולק 'נוא רעדיב 'נוא םורֿפ
 רעמ ליֿפ טנוזיג ןילא ריזנוא ןשיװ ךייא זאל ךיא :זיא ביל ךייא שאוו
 ריגאווש רביל ןיטשרע םא :דנוטש רילא וצ ךייא ןופ ןירעה רימ ןילוז
 טשינ ראג וצ רימ ריא זאד רידנאוו ךימ טמינ ןריגעווש הביל נוא
 ךייא באה ךיא 'נוא גארפ ןופ ןיב ךיא זא גנל אוז ןייא טביירש
 ךיז ןיזומ רימ .טאהיג טריפנע ןייק ראג וצ 'נוא ןברשיג טלאמ ליֿפ
 רגיווש איד לייוו ,טייצ רעד ףיוא ןא ראֿפ וצ 'נוא ןילעֿפב טוג

 ןטשירט םעד טימ הטיימ אוי ריא טלוז אז .ןיראוויג רטפינ ה"ועב זיא 5

 הביל ןיימ 'נוא רגאווש רביל רטייוו :טביירש אוי ריא ריא זד

 טימ ֿבוט םוי רעֿפ ןילוז באה ךיא זד ןשיװ ךייא ךיא זאל ןריגעווש

 ןיבלאה טנילא הרוחס טימ טאהיג טכירג ראג ךיא באה ןימוק ךייא וצ לאומש

 ה"ועב רווא ןעד עשינכעג ןייא ףיוא טקישיג הביס ןייא ש"בי טוג טוה אוז

 ןםיישופנ ליפ 'נוא 'ימי 'ג ןיא םיתב ב"י ןיא טניציג ןיא טוה 2
 ה"ר םדוק 'ב {םויויב ןיזומ ןיבאה רימ זד ה"ועב ןיראוויג רטפינ

 ןידאש ןשורג טימ ןישאל ךיז רטניה רזנוא שאד 'נוא ןהילפ קצוו ןייא 7
 :ןימוק קעוו ןייא םולשב ןייז רימ ןד ןיבעג טלעג רביא טלעג ינוא 5
 גריבג םיא אקארק ןוֿפ לימ יז ליטעטש םנייא ןיא ןיגוצעג רימ ןייז אוז 9

 ירסנוא ןייז רש םנייא ריטנוא וצ ןרגנוא ףיוא
 ליפ ןימוק .ןילעפב טוג ךימ זומ :שנוא טימ םיתב לעב ו"ט 2

 רעד ונרמשי םשה רידנוציא 'נוא ימחלמ איד ראי ןייא רעפ ךימ ףיוא תביס

 ןביירש וצ ליפ וצ זיא .טנוזיג טראיינ בעג טוג טלעג ליֿפ רימ טשאק רווא 5

 ןוט פא ןיראצ ןייז לוז טוג ןימונג ןייא ןיבאה טשינ קערש רעד רימ שאוו
 ןייא טגנאפ טנא טימרעד ,ןזיב רעפ ןיטיהב זנוא לֹוז 'נוא זנוא ןופ

 זיא אד רעד ,ל"ז יבצ א"אל ןּב ריאמ ריגעווש רעייא רימ ןופ תכוס ןטוג 2
 ק ! 1 שירג רעז ןילא ךייא ןיזאל רדניק איד 'גוא חטיימ ,ןיגראז ןישורג ןיא

 ,גָארּפ ןוֿפ לזַײמ יכדרמ =יכדרמ/ 2

 ,ַײרטצג ,ליֹוװ טנײמצג ,8146זט6 ד"המ ןוֿפ םרָאֿפ עטצריקרַאֿפ 2146ז==רעדיב 5

 .א1 11 ,,װ---.ל : עז רעטרעװ יד וצ 'ט ַא ןבעגוצ ןגעװ ,לָאמ==טלָאמ 5

 .טסט61סם, טסצס|הסמ ד"המ ןוֿפ ,ץוש ןכוז ,ןַײז ךמוס ,ןעיורטעגנָא==ןילעֿפב 9

 .5 ןוא 4 װירב ןוֿפ רעבײרש רעד ,לזַײמ לאומש טנײמעג רעכיז זיא לאומטש 3

 ,ריױַא=רוװא ; םינברה וניתונוועב==ה"ועב ;ומש ךרבתי=שיבי 4

 .תושֿפנ==|ם|'ישוֿפנ 5

 ,ןֿפױלקעװַא = ןהילֿפ קעװ ןייא 7

 יװ ,םעד ךָאנ 158/ ןיא ןכָארבעגסױא ויא סָאװ ,המחלמ יד רעכיז טנײמעג ,המחלמ==ימחלמ 2

 ןַאילי .יסקַאמ ,טַאדידנַאק ןטײװצ םעד דצמ ,גיניק ןשילוּפ ַא רַאֿפ ןרָאװעג טלײװעגסיױא זיא ןדעווש ןוֿפ טנומגיז

 ןיא טלײצרעד ךיוא טרעװ םעד ןגעװ) עקָארק ןוֿפ גנורעגצלַאב ַא וצ טריֿפעג טָאה סָאװ ןוא רעגנעהנָא ענַײז ןוא

 .(ח"מש רָאי ןיא עקָארק ןיא סױרַא זיא סָאװ ,שמוח םוצ המדקה רעד

 ,ןַּבױא עז ווירב סענוֿפ רעבַײרֶש םעד ןְגעװ ; יבא ינודאל==א"אל 26
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 טכומ ריא בוא ןיבאה קנוטכא ןייא ךיוא טשלאוו וד ןיטעב ךיד זאל הטיימ !נוא

 רגיוש איד רדא ןימוק ריטומ רדא ריטאֿפ ריא ןוֿפ שאוו

 רעה טוה ןונ ןעד .ןיטלאהב שריא טשלוז וד ןאטיג יאווצ שאוו ריא טעה

 ליוו 'נוא ןיגוציג ןיה זיא םייח רר"המ ריגאווש ריזנוא איוו ןברשיג

 ריגעווש ריזנוא לא שירג ,ןייז ןילוֿפב ריד שע זאל רציקֿב ,ןלייט ישורי יד

 .ןיגעוו םניימ ןופ
 {: טַײז רצדנַא רעד ףיוא

 גארפ ק"קל
 ןביל רניימ דנה וצ
 ייתש טימורֿפ תרמ ןריגצווש

 ,גרובניט ריעמ

 ןצ

 טעמורֿפ רעטסעווש ,רעזייל רעגָאװש ןַײז וצ לזַײמ לאומש

 גָארּפ ןייק גרעבמיט ןוֿפ --רעטומ ןוא

 ןמ"ס 433)21)
 ו"צי רזיל רמכ ןםוייקולא ארי שיא ליכשמהו רקיה יסיג ןיבנ'והאל ב"ולש 7

 הדיסחהו העונצה יתרומ ימיאלֹו ןהיח'יתש טמורֿפ תרמ הדיסחהו העונצה יתוחאלו
 | ןהיחן'יתש לדיירֿפ תרמ
 ריא טלוז לאמ טנזיוט ליפ טנוזיג ןלא רזנוא טשיװ ךילטשריא
 ךימ זד םעמ הביל 'נוא רגאווש רביל רטייוו .טנוטש רילא וצ ןייז
 חילש ןויד טימ טוה טשינ רימ ץע זד קנע ןוֿפ טמענ רדנואוו שורג
 טלוז ץע זד דחוימ הילש ןזיד קנע ךיא קיש ןונ ןבירשיג
 ףיווא ע"ל ה"ועב ךיז טוה ה"ר םדוק ןסימי 'ח .ןייז רימ ואוו ןשיװ
 ןעק ןהילֿפ וצ טהיג העידיב ךיא באה אד .אקארק וצ ןבוהיג ןא
 טוה 'נוא ןמוק ךעג ןייא זא ריווא רעד ה"ועב זיא אז גארפ
 .ןברוטשיג תושפנ המכו המכ 'נוא דניציג ןא ןםו'יתב ב"י !םויימי 'ג ןיא
 ןמ טהיג תולהב ישורג 'נוא טיניג רעז ךיז רימ ןבאה אד
 זיא ןםו'ידוהי רטנוא ןעד ו"ח ףייל ןייא רֿפ טכרֿפיג ךיז טוה
 ידוהי ןייק ךיז טוה .טינ טאטש איד ןיא 'נוא ןזעוויג ריווא
 ןיקידייה רֿפ דלעֿפ ןעד ףיוא ךונ טאטש איד ןיא ןזייװ ןירעט טינ
 ה"ר םדוק !םויימי 'ד ןהולֿפיג רימ ןנעז אד ,ןגאלשיג רדינ שלא ןבוה
 ףראד םנייא ןיא ץינעריג שירגנוא איד ןא ץירפ םנייא ריטנוא

 ,1 וירב עז םײח ןטנָאמרעד םעד ןגעװ 4

 ,ריֿפנַײרַא עז טַאסערדַא םעד ןגעװ ; הכרבו םולש=ב"ולש = 7

 .( 27 ,.װ - ,ל) רעטומ==םעמ 1

 ,41111 / ,.װ--.ל ל"גפ 'ץע, ןוא "קנצ , ןגצו 2

 ,נילע אל==ע"ל } פינברה וניתונוועב==ה"ועב ; חגשה:-שאר==ה"ר 14

 ,ןייק==ןעק { ןֿפױלטנַא=ןהילֿפ 5

 ,71 ,ב"װד) עימעדיפע--2208 רעדָא 28006 404 ןגנולצולפ 2206 ד"הג ,ץפסתפ ד"חמ=-ךעג 6

.)144 
 .(122 ,.װ--.ל ;52 ,.ג ,ודנַאל עו) טיונ ןיא ןַײו ,ןבָאה תורצ==טיניג 5

 לארשי תודלותל ,ןײטשטע װ ;120 ,,װ--;7 עז) ןדִיי ףיוא לַאֿפנָא ,ףיולנעמַאזוצ==ףייל ןייא

 ,(19--18 יז ,א ;ןילופב וימכחּו
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 ר"רהמ 'נוא ריאמ ר"רהמ םע אקארק ןוֿפ ליימ יז קרובניט טשייה
 לא ןזומ בוה 'נוא ןסן'יתב לעב ןימ טשיז 'נוא קיש ףראמ רזיל
 ןםוייוג 'נוא ןםן'ידוהי אייב תובוח ליֿפ ןזאל ךימ ריטניה ןיימ זאד
 ןוש בוה .ןישאליג בלעוװעג ןיא הרוחס ןיימ 'נוא לידבהל
 בלעװיג ןיא ריכ ןגיל איד שימעז תואמ יד טֿפאקיג טהיג
 ךיא ףיוה אז ןגוציג ןניה ןוֿפ גארפ ןעק ךיא רעװ טשנוז
 הרוחס ןיימ ןנעק רעװ ךיא זד ןכמ רישעב דלב טרעװ ת"ישה
 בוה ךיא לֹואוו איו ןילעטש ןדירֿפ וצ ןנעק קנע ינוא ןֿפאק רֿפ
 ןומ ךיא באה טֿפאק רֿפ בוה ךיא זאוו ראג ךאנ ריש הרוחס רקנע
 טשינ ןיצימינ ןוֿפ רדנוציא ןאק .טגראב רֿפ ינוא ןראד ןריל רֿפ
 איו שייוו טוג .ןזאל ךימ ריטניה ןזומ שלא בוה ןגירק טלאציג
 ןםנידוהי ייב תואמ 'ד זא רעמ .ןיג תוֿבוח ןעד טימ רימ טרעװ שע
 ןגירק ןנעק טשינ ןיצימינ ןוֿפ ןזעװ ןעד ןיא בוה לידבהל ןםויוג 'נוא
 ת"יש זא דלב ןייא זא רבא ןזעוויג ןניד ...ךיא רע טשנוז
 .ןילעטש ןדירֿפ וצ קנע 'נוא ןייז ןניד ה"יא ליװ אז ,ןכמ טוג שטרעוו
 ןייא טהיג טקישיג ךא ךיז טוה רהצווש ןיימ זיא ןגנאליב ןא זאוו ןונ
 'נוא ךייא טוה טהיג רדננא אייב {םןיֿבוהז האמ לואוו טוה ןהיצ וצ ןיינ
 רֿפ 'נוא רעה ןייא ןהולֿפיג ךא רע טוה אז ןבעג ןלעװ 1? ילאומש
 איו טשייוו לואוו ריא זא .טוה ןליז רעד אייב רע זאוו שלא טרעצ
 ןהעז רע ליװ ןכמ טרעװ טוג ת"יש זא רבא טיג וצ ריווא ןיא שע
 רעװ ןביילב דמעה ןיא ו"ח רע טלוז ,ןילעטש ןדירֿפוצ קנע ליװ 'נוא
 רעד ריווא רישורג אוז ןייא ךיז לוז גנילצלב רוא זד תוביס יכלעז רֿפ ןאק
 ה"רי ךלמ רעד .רדעוו ןביירש וצ טינ שודיח ןייק ךיא שייוװ טשנוז ,ןבייה
 ךיז טביה רעד ע"ל ריווא רעד ןעד ןגוציג קעװ אקארק ןוֿפ ה"ר םא זיא
 בירב אוי ריא טביירש רגאווש רביל םורד ןא .רעז טאטש איד ןיא
 לוז רדוא קרובניט וצ ןביילב איה לוז ךיא בא רימ ביירש 'נוא רדיוו
 טמורֿפ 'נוא ןרטעֿפ ןעד טימ דייר 'נוא ןמוק ןיינ ןייא בייוו םניימ טימ
 שע .ארומ ליטייא ןיא ןירעצ 'נוא ֿבושי םיא איה ןגיל רימ ןעד שיוראד
 ריטניז ןוט רֿפ {םן'יבוהז האמ זא רעמ בוה ץינעריג שירגנוא איד ןא זיא
 ןהיצקעװ ןישאל ןילעװ טינ ךימ טוה ןמ ,ןמוק גארפ ןופ ןיב ךיא
 ופיסי םולשו (םו'ייח קר ךיראהל ןיאו .זםו'ינויבא ןבעג ...(םויֿבוהז 'ך ןזומ בוה
 ארקנה ל"ז הילא 'ר שודקה ןב לאומש ךיסיג ינממ ריתעמו ץפח הכ ךל

 ,רעווש ןַײז טשינ ,ריאמ רעדנַא ןַא יאדװַא טנײמעג זיא ריאמ

 ,הרעה ,,2 ווירב ,ןביוא עז קישֿפראמ רזיל ןגעוו

 ,לעװ==רעוו

 ,ןצנַאג ןיא = רָאג

 ,(58 ,,ג---ױדנַאל ; 125 ,.װ---.ל עז) טיג םענײק ןוֿפ==ןיצימינ ,רענײק=ץימג 0

1 

2 

 ,ןגעמרַאֿפ ןַײמ ,סגַײמ זיא סָאװ ץלַא=ןײמ זאד לא 3

1 

9 

 ,ךרבתי םשה ==ת"יש 14

 ,טיירגעגוצ ==טקישיג ; ךיוא ==ךא 16

 ,גנולצולט==גנילצלב רוא 22

 ,וניֵלע אל=עיל 14

 ,לֹומ טעמורֿפ ןוא יכדרמ טניימעג---טמורֿפ ןוא רעטפ8 2
 .(130 ,,ח--,? :וװירג רעגָאיּפ יד ןיא ךיוא) טניז ==ריִטְיִז -
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 ןבעל הלטוי 'נוא לצייר 'נוא קחצי יסיג 'נוא םעמ איד רימ טשירג .לזימ
 .ןהולֿפיג ךא זיא הילא ר"רה םעמ רעד טגאז .זיֹוה םיֹא לא נוא

 ,ט"מש ירשת א"י 'א ןםןיוי בתכנ

 {טײז רעדננ רעד ףיוא}

 גארפ ק"קל
 רקיה יסיג ןיבווהא דיל

 רזיל רמכ ליכשמהו

 ו"צי *אֿפור השמ ןתח
 ג"רד שהנב ?"חו

 ןםושרג וניברד אתמש םרח יודינב םירזל םרחו)

 קרובניט רפכמ

 ָש

 גָארּכ ןייק גרעבמיט ןופ -- לוַײמ יכדרמ רעטעפ ןַײז וצ לזַײמ לאומש

 {מ"ס 432)21)

 ר"מכ ןיצקהו שארה הלעמ ינימ לכב הלעגהו רקיה יּבאו ידוד ןיבנ'והאל ב"ולש
 ךילטשריא .ןהיחו'תש טמורֿפ תרמ הדיסחהו העונצה ךתשאלו ו"צי יכדרמ
 ןייז ריא טלוז לאמ טנזױט ליפ טנוזיג ןילַא רזנוא טשיװ
 ךיא קיש אד ןירגעוװש 'נוא רטעפ רביל רטייוו .טנוטש רילא וצ
 ןםויימי 'ח .ןייז רימ ואו ןשיװ טלֹוז ץצ זד דחוימ חילש ןעד קנע
 ךיא באה אד אקארק וצ ןבוהיג ןא ריוא ע"ל ה"ועב טוה ה"ר םדוק
 ריווא רעד ה"ועב זיא אז גארפ ןעק ןהילֿפ וצ טהיג העידיב
 דניציג ןא !םו'יתב ב"י 'ימי 'ג ןיא טוה 'נוא ןומוק ךעג ןייא זא ע"ל
 טיניג רעז ךיז רימ ןבאה אד .ןברוטשיג תושפנ המכו המכ !נוא
 ו"ח ףייל ןייא רֿפ טכרֿפיג ךיז טוה ןמ טהיג תולהב ישורג 'גוא
 טינ ידוהי ןייק ךיז טוה טינ 'יוג רטנוא 'נוא ןזעוװיג ריווא זיא 'ידוהי רטנוא .ויז

 ןעד ףיוא ךונ טאטש איד ןיא ןזייוו ןירעט
 ןגולֿפיג רימ ןענעז אד ,ןגאלשיג רדינ שלא ןבוה ןיקידייה רֿפ דלעפ
 ןיקידייה ןבוה רדננ ןייא טימ ןגעוו *ך ןייא טימ ןגעוו 'ך ירזנוא ה"ר םדוק ןםויימי 'ד
 ןייא ןםו'יבוהז 'מ לואוו ןילא שנוא טיטשיג .טלעטש רֿפ געװ ןעד שנוא
 טגיל ץירפ םנייא רטנוא קרובניט ןעק רעה ןמוק םולשב רימ ןנעז אוז
 'נוא אקארק ןוֿפ ליימ יז זנאצ ןופ ליימ 'ג ץינעריג שירגנוא איד ןא
 ןירעג רעװ ךיא .בלעוויג ןיימ ןיא ןישאליג אקארק וצ שילא ןיימ זאד בוה
 ןירעט טינ ידוהי ןייק ךיז טוה טהיג התורבח ןייק בוה ןגוציג גארפ ןעק
 קישֿפראמ רזיִל 'ר טימ 'נוא ריאמ ר"רהמ טימ ןהולֿפיג רימ ןנעז אז .ןזייוו
 רזיל 'ר 'נוא ךיא קיש םורד .קרובניט ןעק ןםו'יתב לעב ןימ טשיז ינוא

 'נוא איה רימ ןגיל אז .ןייז רימ ואו ןשיװ טרעװ ץע זד ,חילש ןעד קנע
 ןגיל רימ ןעד בייוו םניימ טימ גארפ וצ רעװ ךיא טוג טלעוװ ךיא ןירעצ

 ,342 ,ק ָאה ַײב טנָאמרעד זיא גָארּפ ןיא אכור השמ רענַײא 5

 ,הכרֿבו םולש==ב"ולש 4

 ,גָארּפ ןוֿפ לזַײמ *כדרמ טנײמעג 5

 .טסָאקעג==טיטשיג 7

 ,(קישטװַארָאמ) קישפראמ רעזיײל ןעװעג זיא ,2 ווירב ןוֿפ רעּבמרש רעד ,"רזיל} זַא ,ןעמ טעז ןצגַאדגוֿפ 23
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 ןוֿפ ןגוציג קעװ זיא ךלמ רעד .הרומ השורג ןיא גירעביג ןיא איה אד
 רטעפ רביל םורד .ןיקידייה לוֿפ דנל ץנאג זאד זיא אז אשרוו ןעק אקארק
 רעד ו"ח בוא 'נוא חילש ןעד טימ בירב רדיוו שנוא טביירש ןירגעווש 'נוא
 טכעז םורד ןהיצ ןיינ ןייא ךימ ךיא טלצוו אז ןירעוויג גנאל טכעמ ריווא
 ןםניולשו ןםייח קר ךיראהל ןיאו לֹוז ןוט םיא ךיא איו רימ טביירש 'נוא
 ל"ז הילא 'ר שודקה ןב לאומש ךיחא ינממ ריתעמו ץפח הכ ךל ופיסי
 'נוא שונאמ 'נוא ץכ םוחנ 'נוא ותשאו ףסוי רימ טשירג ,לזיימ ארקנה
 00 ײג ת שה א 00 60 == .ט"מש ירשת איי 'א |םויוי בתכנ זיוה םיא לא 'נוא רודגיבא

 {:טַײז רעדנַא רצד ףיוא}

 גארפ ק"קל
 רקיה ידוד יבוהא דיל

 יכדרמ ר"מכ ליכשמהו

 וצי לזיימ

 גרד שחנב לחו

 קרובניט רּפכמ

 עז
 ,םיסנרּפ רעװעקָארק יד וצ עקָארק ןוֿפ לאיחי ןב לאומש

 שיקלע ןייק ןֿפָאלטנַא ןענַײז סָאװ
 ןמ"יס 217420)

 ףסוי ר"מכ ןםו'מורמה רקיהו ץ"י םהרבא ר"רהמ ףולאה (םו'מורמה רקיה ןיבו'והא םולש ?
 ןםוייגורתאה ונייהד ןםו'ישנא םתוא ,,'עד {םו'יגורתאה ...תבחב רשאכ שילאכו ו"צי

 ןםו'יגורתאה ןוכשמל ונתנו 'קה ריאמ 'ר לש ויחא ןב השממ {םיבויוהז 'מ ולבק 1
 טרעבלעז ןלעװ ןםויגורתאהו הקדצל הפ קר םלועב םדא םושל רוכמי אלש ןפואב 2

 ןתוו'נוכשמה .םנוצר ילב ןקיש ןטנעמינ ןמ ןאק םורד .ןםו'יבושיו תוליהקה לכל ןעיצ
 רימ ריא זאוו ףסוי ר"מכ ןיֿבויוהא .ןראוו טשוליג טינ ןייז ןשלבייוו לש }4
 ןדראוויג בירב רעיוא רימ םדוק םוי 'א שליבייוו רזיל תמחמ טבה ןבירשיג 5

 ףליה י"שה טראוויב ל"ּת זיא זיוה רעוא ,ןגאציג קצוװ ןוש רע זיא זיא
 ןקדייה !תו'מחמ ו"ח ןזעוויג !הו'רומ רשורג ןיא לייוו ןייא ןייז רימ .רטייוו 7

 לש תיבל ןקיטשיג ןייא ןיקדייה ןבאה ה"ר לש ןהונושאר ליל ןבלה שעד
 ןייז תיבב איד .ןכארביג ףיוא בלעוויג זאד ןבאה 'נוא הביקע 'ר ןתח שריה ?
 טהיג גראז ןבאה רימ ןתויובר הנהכו ןזומ ןטכיול רעבלעז ןבאה ןזצוויג 2
 ןםו'ינלזג ןתוא טאה ןמ ..ו"ח טהיג איז טימ ,,,ןטעה ןיקדייה ירדנא ?

 .טעז==טכעז ;ןרעיודעג==ןרעויג 4

 ,ריֿפנַײרַא עז ,שלגײפ רעדא שלגיו) ףסוי ;ורוצ והרמשי==ץ"י ; ריֿפנַײרַא עז ,{לזַײמ} םהרֿבבצ 9

 ,םולש םהל רשא לכו==שילאכו 0

 ,טינ םעגײק==מנ6128468==ןטנעמיג 3

 ,טזײלעגסיוא ,טזיײלעג==טשוליג 14

 .יאבג א ןעוועג זיא ,"שלבייפ רזיל 'ר הנוכמה ֿבקעי 'רב רזעילא גיהנמה, טנײמעג--שליבײװ רזיל 5

 ןצמוקַאב =ןדראוויג ; (27---26 .ז ,2 'ה ,וימכחו לארשי תודלותל ,ן ײ ט ש ט ע וװ עז) ג"נש ןברָאטשעג ןוא הקדצ

 ,(132 ,.וו---.ל)

 8 ,.ו--) רעכיז ,טיהעגּפָא ==טראוויב } לאל הדות==ל"ת 86

 ,'ה א טימ הרומ ןבירשעג ךעלטנייוועג ןּבָאה ווירב יד ןוֿפ םירבחמ יד רעבָא ,ארומ ; ךעלטגגײא ,{הָו'רֹומ 17
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 -יװ לאז הלזג יד .סופת ךאנ ןייז 'ג ,ןדראוויג גורהנ ןםיו'קלאל ןייז 'ד תספתג
 רמינ יתעדל זיא ןבעג ןםו'יבתכ ןבאה קינפוזה ךיוא אקארקמ זאנ'טסרטסה .ןרעוו רד
 ןליו'דבהלו ןםו'ידוי שארב {םץירמוש ונייהד הרימש אשורג טלה ןמ .ןגראזיב וצ
 ןאכב האצוה איד בר ןוממ טעטשיג שע .רטסימטארבמ {םו'ירמוש 'ה ןדו'וע רמזאקמ {םו'יוג
 ןםווקמל כ"ג 'קארק {םו'וקמ ןיא טינ ראט םלוע רעד םכל עודי רבכ .שורג זיא איז
 טיירש םלוע רעד .ה"רי ךלמה םשב טפוריג זיוא ןמ טאה יוזא ןיג רימזאק
 תועמ ןוו'תוא .תאצוה אירדנא דבלמ שורג זיא תונמחר זאד .ןמענ איז ןליוז ...
 אירדנא 'נוא םהרבא ר"רהמ ותלעמ ומכ תלוגלוג לע ןשאליג ןאכב טאה ןמ זאד
 זוד ןהעז ןמ טלאז םורד .ןייז ןגוניג טינ ונייהד ןקעלק טינ זלא טרעוו
 ןטלה הציע טליוז ו"צי הליהק יגיהנמו ןם'ישאר ןמוק ןטכיומ רערע ו"ת
 ידו ןטכיר זיוא (סו'יבתכ י"ע וא ןםו'ירבד י"ע אל {םו'יקסע ךליוז ןאק ןמ תושעל המ
 יתחלש ןיא ןמוק בירב רעוא רימ ד"ימ עד ו"צי דוד ר"מב ןיבן'והא שיילש .הזב
 .נוא ןייק טליוז ךיוא דורט ע"על רעװ רע ל"זו בישה .ןתנ 'רל דחוימ חילש
 טבה טקעליג בירב ןייז ןיא 1{?! ךיא זד ןטלהיג לבירב זאד 'נוא ןהעשיג טכער
 ןרעג טינ ע"על ןמ זד רחא בתכ קר םורד ו"ש קנע ביירש ךיא מ"ח ינא ונייהד
 .שלו החמשלו ןםןיולשלו םייחל דחי הבוטל ונתוא ברקי י"שה .זיא לבקמ {םו'יבתכ

 מ"ב ע"על לאוו טינ ה"וצב טיטש שע (הוילקלקה לע {ןנ 'יבישמ ןיאש ףא ןמא ןוש
 תשקבכ ךדי ףרה ךאלמל רמאיו לארשי ומע לכ לעו ונילע םחרי וימחרב {ךרו'בתי םשה
 .ה"הלז לאיחי ר"רהב ןועמש םכבוהא

 .ירשת ב"י 'ב ןםויוי
 ש"לאכו ו"צי לארשי ר"רהמ לודגה ןשרד !םו'מורמה ןינו'תוחמ ןיבו'והא ןםוויִלש
 ךרטצי םא ת"כל בתכאש ינממ שקיב ו"צי ןסיג השממ {(םןימולש ףלא לבקי
 ..(םויולשו טו'מייע םכל חולשל ינוצר ןםיבו'והז הזיא ומצעב ךדובכ וא ותשא
 ,ןועמש ןמכו'בוהא ...ןםויולשהש

 {:טַײז רעדנַא רעד ףיֹוא)

 שיקלע ק"קל
 יגיהנמו ישאר יבוהא דיל

 רקיה שארב וצי הלהקה
 וצי םהרבא ר"רהמ ןםו'מורמה ליכשמהו ףולאה

 ןםן'מורמה ליכשמהו רקיה ול ינשו
 וצי ףסוי רמכ
 םתלוזל אלו

 אקארק ק"קמ

 ,טריטסערַא ,הסיפת ןיא טצעזעגנַײא=-תספתג }1

 .ןּכ םג=כיג 5

 ,דימו ףּכיּת==ו"ת 0

 ,ידי לע:-י*ע 1

 .םולש םולש ==ש"לש 2

 ,הּתֹצ תעל==ע"על ;ונושל הזו=-ל'זו 3

 ,ּהטמ םותח=במ"ח 5

 ,ןנמ רב==מ"ב- 7

 ,םולש ול רשא ?בו=ש"לאכנ 0

 ,ותרוּת דונכל=ת"כל) 1

 (5) ןטֿפילש ץשילאטס'ה
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 ץ"י םהרבא רי""רהמ שארב !םנ'ירקיה {םוייניצקו ןסו'ינובנ ש"דא (םויכמולש תא הנעי םוייקלא

 .ןםויולש ןםו'כילע םיולנה לכו ץ"י שלגיו ףסוי 'מכ ןהו'לענהו ץ"י ארזע 'מכ ןיצקהו

 רימ .ןינאמ רעד ךוה רָאג 'נוא ןביירש ליפ ךייא רימ ןלוז שאוו יתובר ןביל

 ןוט וצ רעד טלוז 'נוא ןהעז ןא טאג טלוז י"שה ידסחו ימחר ןעמל ךייא ןיטעב

 ןהיצ יטסורטס םעד וצ טלוז ריא זד זיא ךילגיומ שע בוא זד ןהעז טלוז טרפב

 אקארקמ ןסן'ינוריע ןעד טביירש רע זד ןיכאמ טלוז 'נוא ןורק ץנל רעד ןעק

 טיר רע זד יקצינווגאל ינייה יטסורטס דאפ ןעד ןה רמזאקמ ן{םניינוריצ ןעד ןה

 טשינ רבא ךיז ןאק ןעמ ,ןורק ץנל רעד וצ ךא זיא ליקנעי .זיוה טאר שד ףיוא

 ןד ןא י"שה טכיז םורד .תואירבה וקב טינ ע"ל זיא רע ןצד ,ןשול רצו ןיא ףיוא

 ןֿפלעה ריא טזומ ךא .טלה הצע שיורד ץע זד ואו ץנגריא טמוק רדננא וצ ריא

 שע זד ,טעה טכוזיג טינ ןעמ יד טייל הקדצ יד ףיוא ה"ועב טמוק שע טלעג טימ

 ןייז תואצוה יד ,ןיג ראט טאטש יד ןיא ראט ץנמינ לייוו טרפב ,םירַאב רעד טאג

 ןויירמוש זתויואצוה ,םיוג {םו'ירמוש תואצוה ןנימ רב !םויינרבק תואצוה ןמ ליֿפ וצ ה"ועב

 טאג טכיז םורד ןביירש וצ טינ ה"ועב ןייז יד םיינע תואצוה לידבהל ןםויידוהי

 יד ןטייצ וצ טקיש טכיז .ןייז ןיֿפלעה וצ אד יד ןיכאז ןילא טימ טֿפליה 'נוא ןא

 ריא זד לואװ טשיוװ ריא ,ןיֿפלעה ךא יז זד ןייז ץ"י להק ןוֿפ יז וד טשיװ ריא

 ןיגעו י"שה ןופ רימ ןביילב ראנ ,טכאמיג ץנ!טרוא ןייק םינייק שנוא טימ טוה

 י"שה תונכס ןכליז ןיא 'נוא םאלֿפ 'נוא רעיײֿפ ןכליז ןיא ןיא ךיז ןיגאוו נוא

 .ןֿפױל קעוװ ןילעװו ךא רימ זד טשיװ אד ו"ח טינ ואוו ,ןייז לארשי רמוש לוז

 ןםווקמ םעד ןיא ןה שג רעד ןיא ןה ,ןטיה רזייה ירעייא טינ רטייוו ןילעוו 'נוא

 'נוא ןא ש"תי טאג טכיז םורד :םוקמ שד ןיא טינ ידוהי ןייק ראט שע ןעד

 יִלא תוורכה יד 'נוא ןֿפוליג קצוו ןייא לא טייז טשיװ ריא .ןיטאר טֿפליה

 ןוטיג טשינ רדננא טימ ילא טוה 'נוא .ןוט טרצװ ןעמ יד טשיוװיג לואוו

 ןשוליג יבצ ןרק לע וזא ו"צי הליהק יד 'נוא ןֿפױל וצ קצוו ןייא (?ןטראיינ

 ץינ טשינ ןייז ןרווטנע רעו ךיז יד ו"צי להק רטנוא ליֿפ ןייז שע אטישפ

 טכיז םורד טלאטשיג ןייא טהיג טוה ךאז יד איו ןהעזיג טוה ריא ךוד רבא

 ןייא ןיכאמ רדוא ןהיצ וצ יטסורטס םוצ טריבלעז רדוא טכיז ריא זד ןםויינפ לכ לע

 ינוריעל ינייה ןםן'וקמ םוצ בירב בירש רע זד 'נוא םעק דננא וצ ןמ ואוו םוי

 טאר שד ףיױא רע זד טרפב ,יקצינווגאל וצ ןה רימזאקמ ינוריצל ןה אקארקמ

 'נוא ןתונו אשונ טייז טכיז ןםו'ינובנו ןםו'ימכח םתא ל"ת רשאלו .טייר זיוה

 .ריֿפגַײרַא עז שלגיֿפ ףסוי ןוא לזַײמ םהרֿבא ןגעוו 1

 ,עקָארק ןוֿפ טַײװ טשינ--1,84094:סמ =ןורק ץנל ;ןײק=ןעק 6

 11595 ןוֿפ תוּנקּת יד ףיוא ןבירשעגרעטנוא זיא סָאװ ,(לקעי רעדָא) ֿבקעי סנרּפ ןטימ שיטנעדיא רשֿפא 5

 :ךיוא ; 24 יז ,1900 עקָארק ,םיקיּתע םירֿכד ; ךיוא ,23 '1 ,םינשי תואסקנּפמ תוינומדק :|ײט ש ט ע װ 8

 רעטסיגער ,,021615 ?ץססױז א 18/0616 ,ןַאבַאל ַא ב 411--10 יז ,2 'ה ,ןילוּפג וימכחו לארשי תודלוּתִל

 ,ךיוא==ךא ;104618 ףעטנוא

 ,טצז =טכיז ; ונילע אל==ע"ל 9

 ,ץיגרע==11ע6ת64 =ץנגר א 0

 ,ןעזעג==טכוזיג 1

 ,(58 ,,ג--ודנַאל) רעגייק =ץנמינ 2

 ,ומש ךרבתי=ש"תי 1
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 ןלוז .ע"על ןביירש ןימ טינ ךייא ןניק רימ .ןייז לוז טוג שע זד טטכאוט

 שע .ןיג רשעב לוז שע זד בעג י"שה טיטש איה שע איו ןביירש ךייא רימ

 רימ ןעד ידוהי ןעד .ןֹוט פא ןיראצ ןייז לוז י"שה .רדנגא ךרוד דליוו טיג

 שאו טקיש 'נוא ןא טאג טכיז ידוהי רטוג ןייא זיא השמ טשייה רעד ןקיש

 יח לאל הליפתב ןכבו .טקיש ריא ליֿפ איוו טביירש 'נוא זיא ךילגיומ אד

 .ןמא הבוט הנש ונילע שדהיו לארשי ומע תטילפ דעבו ונתטילפ דעב רומשיו ןגי

 ה"ועב טייל יד ןמוק טימ ראד ןדראוויג ןסולש רעו רזייה ליפ ה"ועב ןייז שע

 .טינ רועיש ןייק ךאנ ךרע ןייק טוה שע הבצק יד ףיוא

 ,שמש ילרבא הנוכמה ל"ז אדוי רב םההבא דוד ךורב

 ,אקארקמ ןהכה שקרל קחצי ר"קב ל"ז ןהכה יכדרמ רב קחצי

 .שמש לרביא םאנו

 .ק"קקמ שמש ל"ז ףסוי רב לאומש ןמינב םיאנו

 .אקארק ק"קמ לז ד"יה ה"ה "רוחש השמ ר "קה א"אלב ן?ןלע"לעה "חרז םאנו

 {: טַײז רעדנַא רעד ףיוא}

 ןםוולש םש אוה רשאכל :'ישקלצ

 הלעמ ינימ לכב ן(הוילענה ןואגה דיל

 וילא !םו'יולנהו ץ"י םהרבא ר "רהמכ

 ןםויולש

 {םויולש רהנכ הטא יתדודלו

 .ןאקארק השודק הלהקמנ ק"קקמ

 טרוד בירב ןעד טקיש רדנעס ינפ רביל
 'נוא זיא ץ"י לזיימ םהרבא ר"רהמ וצ
 ןיא טזול רבוא זיא ץ"י שלגיו ףסויי וצ
 השמ 'נוא ןעייל רוֿפ ו"צי ארזע ר"מכ
 ןעד ןימענ ךא לבירב ןייז ו"צי ארזע
 שע בוא ךא ץ"י להק טֿפירש שצ
 שע ךייא טרעװ ןעמ דנוטשג שאוו
 ךשפנ בהוא ינממו ,ה"אמ !ולשו ןלאצ

 .ןהכה שקרל קחצי

 אייערע ערע

 ענרַאשט עילימַאֿפ יד .שמש חרז "ר לאקזחי ןײא טנָאמרעד זיא ג"עש ןוֿפ עקָארק ןוֿפ תונקּת יד ןיא *

 ;ןײט ש טצ װ עז) .1626 ןיא טנָאמרעד טרעוו (סע8זמע השמ רענייא ; עקָארק ןיא טנַאקַאב זיא (רוחש : טסקעט ןיא)

 ,ח"ערת ,אקארקב דוחיבו ןיִלֹוּב םידוהיה תורוקל ענַײז ךיוא ; 26 *ז ,1892 עקָארק ,םינשי תואסקנּפמ תוינומדק

 ,(327 ,186 ,װ"צד ,ןַא בַאלַאב ;79 1

 ,טשה שודיק לע ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,סענײא ַײב טֿפירשוצ ַא ,ומד םוקני םשה==ד"יה 5



 7 שיש יד ילי) . יק" 6 יש ירא יעשו 2 0 0: /

 דנַאלסיוא טימ ןעגנויצַאב ענַײז ןיא תוצרַא עברַא דעװ רעד

 (םילשורי) ןירעּפלַײה לארשי ןוֿפ

 .רַאֿפ גנצ זיא תוצרַא עברַא דעוו ןוֿפ ןעגנוָיצַאב עשידנעלסיוא יד ןגצוו עגַארֿפ יד

 טכַאמ יד טײרּפשעגסױא ךיז טָאה רעדנעל עכלעוו ףיוא :ענַארֿפ רעטייווצ ַא טימ ןדנוב

 עכעלצצזעג ַא טַאהעג ןעגנומיטשַאב ןוא ןעגנונעדרָארַאֿפ ענַײז ןבָאה ּוװ ןוא דעװ ןוֿפ
 טָאה ,טגַארֿפ עקיזָאד יד טרירַאב רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,גַאזלימ םיקילא ? טֿפַארק
 דנַאלסור ,טנִיַארקוא ,ןלױּפ ץנַאג רעביא הטילש ַא טַאהעג טָאה,; דעװ רעד זַא ,טניימעג
 ,צילַאטיא :רעדנעל יד ךיוא ןֿפרָאװעגרעטנוא ןעװעג ןענעז םיא ןוא ,דנַאלשטַײד ןוא
 ןוא רעדנעל עלַא יד ןיא םיסנרּפ ןוא םינבר טרינימָאנ טָאה רע ,װ"זַאא ןעמעב ,ןרעמ
 ץלַא ,ללּכה תֿבוטל ןעװעג ןענעז סָאװ ,רעטלעג עלַא ןוא ,,ןלָאצּפָא ןוא ןרעַײטש עלַא
 ערעדנַא ךיוא ןבירשעג ענעגייא סָאד ןבָאה ןגַאזלימ ךָאנ :,?טנַאה ןַײז רעטנוא ןעוועג זיא
 .סױרַא ןענעז םיא ןגעק +סַאלטַא .א ןוא *רַאהנעגַאװ .ח .א ?,טסריֿפ סוילוי יו ,רעשרָאֿפ
 ןגעו הרעשה יד זַא ,ןזיװַאב ןבָאה עכלעוו ?,יֿבּכרה .א ,א *,רעציבמעד .נ .ח ןטָארטעג
 םוש ןייק טָאה ןלױּפ ץוחמ רעדנעל ןיא דעװ ןשילױּפ ןוֿפ טכַאמ רעכעלצעזעג רעד
 דעװ ןוֿפ העּפשה רעטקעריד רעד ןוֿפ חטש רעד זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ןבָאה ןוא ,טינ דוסי
 ,ןלױּפניײלק קיג :ונַײה ,אֿפוג ןליוּפ ןוֿפ רעדנעל יד רָאנ ןעמונעגמורַא טָאה
 .עטיל ךיוא זַײװנטַײצ ןוא ןילָאװ ,דנַאלסורטיױר

 טַאהעג טינ ללכב טָאה דעװ רעד זַא ,טגָאזעג טינ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא םעד טימ
 .רַאֿפ ןיא ןענַאטשעג זיא רע ,טרעקרַאֿפ .רעדנעל ערעדנַא טימ ןע גנוָיצ ַא ב םוש ןייק
 ,הקדצ ינינע ,עלערוטלוק-זעיגילער ,עשימָאנָאקע-דנַאלסױא טימ ןעגנודניברַאֿפ ענעדייש
 ןיא ַײס ,ןלױּפ ןיא ןדִיי יד וצ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ םינינע ןיא ַײס ,וו"זַאא עשיטילָאּפ
 דעװ ןוֿפ ןעגנוָיצַאב עקיזָאד יד .ץראל-ץוח ןיא םידיחי ןוא תוליהק עשידִיי ןוֿפ םינינע
 ןעלדנַאהַאב רעיונעג ָאד רימ ןליוו

 ןקיטלָאמעד םצד רָאנ םורַא ןעמענ לקיטרַא רעזדנוא ןוֿפ ןעמַאר יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ
 דעװ ןוֿפ ןעגנוָיצַאב יד ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךיז רימ ןלעװ רעבירעד .,דנַאלסיױא
 ןוא ,ןליופ טימ ןדנוברַאֿפ ןעװעג דימּת םעדעֿפ רעטרעדנוה טימ זיא סָאװ ,עטיל וצ
 .סיוא ןַא יװ טכַארטַאב טינ ןבָאה תולג ןיא ןדִיי יד עכלעוו ,לארשי-ץרא וצ טינ ךיוא
 ,רעדנוזַאב ןרעװ טלדנַאהַאב ףרַאד ענַארֿפ עטצעל יד ;הנידמ עשידנצל

 ןדַיי עשיליוּפ ןופ םינינע ןיא דעװ ןופ ןעגנוָיצַאּב .1
 םינינע עשימָאנָאקע א

 טציא זיב רימ ןבָאה דנַאלסױא טימ דעװ ןוֿפ ןעגנויצַאב עשימָאנָאקצ יד ןגעוו
 ןליפ ןיא עיצקודָארּפ.םירֿפס רעד טימ גנַאהנעמַאוצ ןיא רָאנ תוצידי ןענוֿפעג

 ,הרעה ,218 יז ,1837 ןעֿפָא ,ה"יבאר רֿפס ,יגהַאולימה םיקילא 1

 2 1165186טז01816 465 (0:1645, |, 1840, ק. 173--174

 .164 הרעה ,57 *ז ,1868 סַאדרעטסמַא ,ץ"בעי תודלוּת 3

 .הרעה ,397 יז ,(1886) 11 *ףיסאה, 4

 ,31--29 'ז ,1892 עֶקָשרִק ,תרֹוקג יבתכמ } ד"ציג"צ ףד ,(1888 עקָארק) 1 יֿפוי תֹליִלְּכ ?
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 69 דנַאלפוא טימ ןעגנו;צַאב ענַײז ןיא תוצרַא עברַא דעװ רעד

 טמַאטש ןימ םעד ןוֿפ הנקּת עטשרע יד .,דנַאל ןוֿפ ץוחמ םידירי:סלדנַאה עסיורג יד ןוא
 עשידִיי עכַאװש ןוא עגנוי ךָאנ טלָאמעד יד ןצישַאב ליוו יז ןוא (1594 ד"נש רָאי ןוֿפ
 ךיז ןבָאה רעירֿפ ךָאנ .ץנערוקנָאק רעשידנעלסיוא ןגעק ןליוּפ ןיא עיצקודָארּפ-םירֿפס
 ןרעװרַאֿפ סָאװ ,םיכלמ עשילוּפ ןוֿפ סעיגעליווירּפ טימ טגרָאזרַאֿפ רעקורד עשידִיי-שילוּפ
 טינ טקורדעג ןרעװ סָאװ ,םירֿפס ןלױּפ ןיא ןֿפױקרַאֿפ ןוא דנַאלסיוא ןוֿפ ןעגנערב וצ
 ַא רָאג טַאהעג ןבָאה סעיגעליויוּפ עכעלגיניק יד זַא ,סיוא רעבָא טזַײװ'ס ,ןלױּפ ןיא
 רעד טימ ךיז טָאה 1594 רָאי ןיא ןוא ,ןינע ןשידִיי קיניײװעניא ַאזַא ןיא גנוקריוו עּפַאנק
 עשיליוּפ יד יװ ,דעװ רעד ךיוא .תוצרַא עברַא דעװ רעד ןעמונרַאֿפ עגַארּפ רעקיזָאד
 ןרילוגער ױזַא רעבָא ליו רע ,ןעַײרעקורד עקיטרָא יד ןציש וצ ךיז טימַאב ,םיכלמ
 ןטימעגסיוא הליחּתכל לָאז ץנערוקנָאק עשידנעלסיוא יד זַא ,עיצקודָארּפ-ךוב עשידִיי יד
 יד ןלייטטימ ןֿפרַאד ןעַײרעקורד עשיליוּפ יד :ַאזַא ןיא דעװ ןוֿפ גנומיטשַאב יד .ןרעוו
 ןרעװ טקורדעג טינ ןלָאז ייז ידּכ ,ןקורד ייז םירֿפס ערעסָאװ ,םעד ןגעוו עשינעילַאטיא
 דעוו רעד לָאז טלָאמעד ,ןקורד ָאי עילַאטיא ןיא יז טצװ ןעמ ביוא .,עילַאטיא ןיא ךיוא
 ןיא ?ןלױּפ ןיא עגַאלֿפױא עשידנעלסיוא יד ןֿפױקרַאֿפ וצ טַײצ רעטמיטשַאב ַא זיב ןרסַא
 ןקיזָאד םעד טריזיטצרקנָאק דעװ רעד יו ,לָאמ ןייא טינ רימ ןעעז ןרָאי עקידרעטעּפש יד
 .רעד דעװ רעד ןוא ,"דיגמה, רֿפס רעד ןילבול ןיא סױרַא זיא 1623 רָאי ןיא .סולשַאב
 ןשמ ןיא לָאמ טייװצ ַא ןקורד וצ םיא ןגעװרעד טינ ךיז לָאז שטנעמ ןייק, :טרעלק
 ןשמ ןיא םיא ןעגנערב וצ ןוא ,דנַאלסוא ןיא וליֿפַא רעדָא אֿפוג ןלױּפ ןיא ןה ,רָאי 6 ןוֿפ

 עקָארק ןיא ןענַײשרעד טלָאזעג ןבָאה 1642 רָאי ןיא ?"ןלױּפ ןייק טַײצ רעקיזָאד רעד ןוֿפ -
 ןלױּפ ןיא ןקורדוצרעביא טרסַא דעװ רעד ."בקעי ןיע ןוא "תובר שרדמ, םירֿפס ייווצ
 רעװ .רָאי 6 ןוֿפ ךשמ ןיא דנַאלסױא ןוֿפ ייז ןעגנערב וצ ךיוא ןוא םירֿפס עקיזָאד יד
 ידכב ץראל-ץוח ןוֿפ םירֿפס עקיזָאד יד ןעגנערב ןוא רוסיא םעד ףיוא ןַײז רֿבוע טעוו'ס
 ןבָאה ןלעװ םינוק יד ;םרח ןיא ןרעװ טגײלעגנַײרַא טעװ ,ןלױּפ ןיא ןֿפױקרַאֿפ וצ יז
 טרעוו רעטערטרַאֿפ ענַײז ןוא רעקורד רעװעקָארק םעד .ןטַאקוד 100 ןוֿפ ףָארטש ַא ןלָאצ וצ
 ןשטנעמ ענעי ןוֿפ ןעמענוצ ,ןיד םעד ןריֿפוצסױא ןיילַא, טכער סָאד ןבעגעג ַײברעד
 םיא לָאז רענייק ןוא םניחב םירֿפס ענעי עלַא ,ןדעוו ןוֿפ רוסיא ןֿפױאו רֿבוע ןענַײז סָאװ
 :1699 רָאי ןוֿפ ךיוא גנומיטשַאב עכעלנע ןַא רימ ןבָאה טצעלוצ ?",ןרעטש טינ ןירעד
 ןוֿפ ןעגנערב וצ ןטַאקוד טרעדנוה ןוֿפ סנק ַא רעטנוא ןוא תומרח טימ טרסַא דעװ רעד
 ַײרעקורד רעטעדנירגעג ַײנ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז סָאװ ,םירֿפס דנַאלסיױא
 761616(10ס6) עװקלָאשז ןיא

 ןוֿפ ןסערעטניא עשימָאנָאקע יד ןציש וצ דעװ ןוֿפ תונקּת יד ןבָאה ,טגָאזעג יװ
 רעד ןוֿפ טיבעג ןטימ רָאנ טצענערגַאב טינ ךיז דנַאלסױא ןגעק ןדִיי עשילױּפ עשימייה יד
 ןשינעטלעהרַאֿפ עשימָאנָאקע יד ןרילוגער וצ טימַאב ךיז טָאה רע יו טקנוּפ .עיצקודָארּפ-םירֿפס
 רעייז רַאֿפ טגרָאזעג ךיוא דעװ רעד טָאה ױזַא ,אֿפוג ןלױּפ ןיא ןדִיי עשילױּפ יד ןוֿפ
 ןוֿפ תונקּת יד ןענעז רעדייל .ץראל-ץוח ןיא םידירי-סלדנַאה עסיורג יד ףיוא גנורילוגער
 צכעלטצ רָאנ ןעגנַאגרעד ןענעז זדנוא וצ ןוא ןרָאװעג טיהעגֿפױא טינ םעד ןגעװ דעװ

 תואסקנּפמ תוינומדק ,}ײ ט ש ט ע װ ַײב טשרעוצ ןרָאװעג טכעלטנפערַאֿפ זיא דעװ ןוֿפ גנומיטשַאב יד ?7

 ,ירֿבעה רֿפסהו תוצרַא עברַא דעװ ,ןירצּפל ײה :עז םיטרּפ רעמ .593 *ז ,4 'ב *תורֿפסה רצוא, ןיא ,םינשי

 .106 'ז ,11 יגרָאי ,ןטרָאד ,תוצרַא עברַא דעו תומּכסה ; 370 'ז ,9 'גרָאי *רֿפס תירק, ןיא

 .ג"ּפש ןילבול ,קחצי 'רב בקעי 'ר ןוֿפ "םינושאר םיאיבנל דיגמה, רֿפס םוצ דע ןופ המּכסה 8

 טלָאמעד םּתסֹה ןמ זיא "תובר שרדמ, רֿפס רעד .ג"ּת עקָארק ,"בקעי ןיע, רֿפס םוצ דעװ ןוֿפ המּכסה 9

 ןוֿפ עבַאגסױא ןַא טנַאקַאבמוא (גרעבדירֿפ ,בקעיןב) ןֿפַארגָאילביב יד זיא ןֿפוא לכב .ןרָאװצג טקורדעג טינ

 .עקָארק ןיא טַײצ רעד וצ "הבר שרדמ,

 .314 ,12  רֿפס תירק ךיוא ל"גרֿפ .105--104 יז ,ג"סרת עקָארק ,הֿבגשנ הירק ,רעגוב .ש 0



 ױנַאלכיוא טימ ןעגנויצַאב ענַײז ן'א תוצרַא עברַא דעמ רצד 0

 עבַאנֿפױא יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עטמַאַאב יד עגונב רקִיע רעד ,ןימ םעד ןוֿפ תועידי
 סרעטכירקרַאמ יד :;טרָא ןֿפױא דנַאלסיױא ןיא ןועװקרַאמ ןשידִיי םעד ןרילוגער וצ
 .שמש םעד ןוא (דיריה-ינייד)

 ,סרעטכיר עשידִיי טרעדנוזַאב םידירי יד ףיוא טַאהעג ןבָאה ןֹדיִייד .דיריה-.ינײד
 ןט068 {0:60515 רעד יװ עקיבלעז יד ןענַײז סָאד ,"דיריה-ינייד , ענעֿפורעג ױזַא יד
 -קרַאמ 3 עלסע רב ןיא ןעװעג ןענעז 1696 רָאי ןיא .סעסעמ עכצלרעטלעלטימ יד ףיוא
 ןצנעז ןלוּפ ןוֿפ סרעטכיר ייווצ יד ,ןרעמ ןוֿפ רענייא ןוא ןלױּפ ןוֿפ ייווצ ,סרעטכיר

 ע.דעװ ןוֿפ סולשַאב ַא טול אמּתסמ !:,(זַײרק רענזױּפ) ןלױּפ-סיורג ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג
 ןוֿפ הנלּת רעד טל ןעמוק גיצנַאד ןוא ןריוט ןיא םידירי יד ףיוא ךיוא ןגעלֿפ ,ֿבגא

 זַא .זיירק רענזױּפ ןוֿפ רענייא ןוא ןליופ ןוֿפ רענייא ;ןלױּפסױרג ןוֿפ םינייד ייווצ דעװ
 .טביולרעד טינ דעוו רעד טָאה סָאד !?,דירי ַא ףיוא םינייד ייווצ ןקיש לָאז לילג ןייא
 ייווצ טקישעג ןוא הנקּת רעקיזָאד רעד ףיוא ןעװעג רבוע זַײרק רענזױּפ רעד טָאה ךָאד
 רעד טָאה 1713 ןיא ,עלסערב ןייק ךיוא -- ןעעז רימ יװ ןוא גיצנַאד ,ןריוט ןייק ּםינייד
 :גרזחרעביא טינ רעמ ךיז לָאז סָאד זַא ,ןעועג םרחב רזוג דעװ

 ךיז ןטָאברַאֿפ ןעװעג ןדִיי זיא קרעמרָאי יד ןשיװצ טַײצ רעד ןיא .ש מ ש רעד
 רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא ןלָאז םינינע-רחסמ עשידִיי יד ידכב ןוא ,עלסערב ןיא ןטלַאהוצֿפױא
 רעכלצוו ,שמש ןוֿפ טמַא רעד ןרָאװעג טריֿפעגנַײא זיא ,ןרעװ טריֿפעג ןענעק רעטַײװ טַײצ

 ןתעשב .טרָא ןֿפױא טַײצנשיװצ רעד ןיא ןבַײלברַאֿפ וצ טכער סָאד טַאהעג ןיילַא טָאה
 .קרַאמ עשידִיי יד ַײב ןענָאמוצֿפױא שמש םעד ןוֿפ עבַאנֿפױא יד ןעװעג זיא אֿפוג דירי
 ענעגייא יד רַאֿפ ךיוא יו ,טכַאמ רעקיטרָא רעד רַאֿפ (דירי תועמ) ןלָאצּפָא עסיוועג םירחוס
 ןוא ןעמעב ,ןרעמ ןוֿפ ןדִיי יד טַאהעג םישמש עכלעזַא ןבָאה עלסערב ןיא !?.םינינע עשלהק
 ןיא .עלסערב טימ רחסמ ןטיירב ַא טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,תוליהק עשילױּפ עכעלטע ךיוא
 ,גרעבמעל ,עסיל ןוֿפ -- םישמש עשילוּפ עכלעזַא 4 ןעוועג ,טנכער'מ יװ ,ןענַײז 1706 רָאי
 ליֿפ ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןדִַיי עשירעמ יד ןוֿפ תונקּת יד טױל !.װעשטניּפ ןוא ןילבול
 טגעלֿפ ,טימָאנָאטױא עטיירב ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ןוא קרעמ ןוא םידירי ףיוא טלדנַאהעג
 ,ןרעמ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטמַאַאב עכיוה ערעדנַא ןוא ֿבר-דנַאל רעד יװ טקנוּפ ,שמש רעד
 .רַצֿפ 15 ןוא םישמש-דנַאל ,עטסטלע-דנַאל יד ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא ףיוא ןרעוו ןעמונעגֿפױא
 ףיוא רָאנ טלייוועגסיוא ןעוועג ךיוא רע זיא ,ערעדנַא יד יו טקנוּפ .ןטַאטוּפעד-סגנוטלַאװ

 יד ןוֿפ רדס-לַאװו םעד ןוא םיאנּת-לַאװ יד ןגעוו םיטרּפ ןייק טינ ןֿבָאה רימ ?' ,רָאי 3
 ןעמונרַאֿפ לָאמ ןייא טינ ךיז טָאה דעװ רעשילױּפ רעד ךיוא רעבָא ,ןלױּפ ןיא םישמש

 11 8. 8:111:ם 2, 016 112806:50621סתמ9סמ 46 זמ80ז15ס06ת 113460568814 23 216514ט.

 2:614500110 {םז 616 (1650010046 401 ן}טססמ ֹומ 0. 1808608051068261, 10 29 3, ק. 8.

 טרוֿכנרהיד 'גסיוא שמוח םוצ המּכסה ;א"*ע ג"צ ףד ,ט"עּת סַאדרעטסמַא ,דוד ריע ,אדיל דוד 'ר עז 2

 ןאטטס 1:2467121168 2טצ (1650210046 46 16:1286ס/5פץ98006, ,ןיװעל .ל ךױא ל*ג5 .ח"פת--ז"ּפּת

 .72 8 ,40 * ,2 טֿפצה

 ,םידירי עלַא רעדָא ןריוט ןוא גיצנַאד זיולב טנײמעג זיא'ס יצ ,רָאלק טינ זיא הנְקּת רעד ןוֿפ ןושל ןוֿפ

 .ןטרָאד ,ןיװעל 14

 טּמקפ/0828 018קע0 ןיא (סקנּפ רעניטקיט ןוֿפ) תוצרַא עברַא דע ןוֿפ ןטנעמוקָאד ,װ ָא נבוד עז 5

 ,1912, ץ. 182 א 9

 ,10 יז ,לקיטרַא ןטנָאמרעד ןיא גנילירב 6

 1  רׁש ס1{, 16 2166 5:861ס0 ם6ז ןט0150מס0מ (16:1618068 1מ 1642/הז6ת, 6/ !6ת 1880, ק.84,

 א 8 ץ. 130, א 18



 לַו דנאלסיוא טימ ,טגנווצַאב ענַײז ןיא תֹוצֹרַא עברַא דעװ רעד

 ןיא טקיטעטשַאב תוחּפל רעדָא טרינימָאנ ייז ,עלסערב ןיא םישמש יד ןוֿפ ןגַארֿפ יד רימ
 18 ץנערוקנָאק רעטסקינייװעניא ןוֿפ טצישעג ךיוא לָאמוצ ןוא טמַא רעייז

 טַאהעג םירחוס-קרַאמ עשידִיי רעגָאלג יד ןבָאה להק רעגָאלג ןוֿפ תונקּת יד טול

 סנרּפ ַא ןעועג ךיוא זיא עלסערב ןיא יצ ??.דיריה-סנרּפ םענעגייא ןַא ךיוא עלסערב ןיא
 טניֿפעג ןעמ יװ ,םירחוס=קרַאמ (עשילױּפ-שידִיי תוחּפל רעדָא) עשידִיי על ַא רַאֿפ דיריה
 סנרּפ רעלסערב ןשיװצ תוכַײש זיא סע רעסָאװ ַא ןעוועג זיא'ס יצ ןוא ?,ןלױּפ ןיא סע
 .טסּוװַאבמוא זדנוא זיא תוצרַא עברַא דצװ םעד ןוא

 עטקילײטַאב-קרַאמ עשילױּפ:שידִיי יד רַאֿפ תונקּּת עטנָאמרעד ןביוא יד רעסיוא

 רעד ַײב ןסערעטניא ערעייז ןיא ןרינעװרעטניא ךיוא דעװ רעד טגעלֿפ ,עלסערב ןיא

 ןשילױּפ םעד ךיוא וצרעד ןגעװַאב רע טגעלֿפ לָאמוצ ןוא טכַאמ רעכעלטסירק רעקיטרָא
 עכלעזַא ןגעלֿפ ,םירחוס-קרַאמ עשידִיי עלַא עגונ ןצוועג זיא ןינע רעד ןעוו לַאּפ ןיא .גיניק

 21 ןדָיי עשימעב ןוא עשירעמ יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןוֿפ ליײטנָא ןטימ ןעמוקרָאֿפ ןצנעוורעטניא

 םינינע עלערוטלוק-זעיגילער .ב

 רָאנ ןרָאװעג טריטקיד דנַאלסיױא טימ דעװ ןוֿפ ןעגנויצַאב יד ןענעז דימּת טינ
 ןרינימָאנ וצ 1807 רָאי ןיא דעװ רעד טסילשַאּב לשמל ױזַא .ןסערעטניא עשימָאנָאקצ ןוֿפ
 טקורדעג טלָאמעד ןענעז סָאװ ,םירודיס יד ןקוקרעביא ןלָאז עכלעוו ,"םיקדקדמ םישנא
 תוסרוקיּפַא ןייק ייז ןיא ןַארַאֿפ טינ זיא'ס יצ ,ןרעמ ןיא זַײװליײט ןוא לעזַאב ןיא ןרָאװעג
 יצ ןוא ןרָאװעג טרידיווער עקַאט ןענעז םירודיס יד יצ ,טינ ןסייוו רימ .('תונימ ירבד,)
 טרסַאעג רעכיז דעװ רעד טָאה ,ָאי בוא .תוסרוקיּפַא ןענוֿפעג עקַאט ייז ןיא טָאה'מ
 22ןלױּפ ןיא ףױקרַאֿפ רצייז

 --1593 ךרעב) ה"י ןט16 ןוֿפ ןרָאי רע90 יד ןיא ךיוא רימ ןבָאה לַאֿפ ןכעלנצ ןַא
 ןוא, -- ןלױּפ ןיא ןֿפױקרַאֿפ טשינ לָאז ןעמ ,ןפורסיוא ןזָאל דעװ ןוֿפ םינבר יד ;(7
 י"שר ףיוא שוריּפ םעד--?טלעג סָאד ןבעגקירוצ םיא ןעמ לָאז ,טֿפױקעג טָאה סָאװ רעד
 טלָאמעד זיא סָאו ,אריּפש ןתנ 'ר לבוקמ ןוא הבישי:שאר רעװעקָארק ןטסּוװַאב ןוֿפ
 לָאז עבַאגסױא רענַאיצענעװ יד :רַאֿפרעד םעט רעד .עיצענעוו ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא
 ,םעט רעדנַא ןַא ךָאנ תועמשמ ןעװעג רעבָא יא סע ;עטשלעֿפעגַא ןַײז ןעוועג טושּפ
 ןקורד םַײב ןיילַא ןטלַאהעג טלָאמעד דָארג טָאה ןוז סרבחמ םעד :רעלעיציֿפָאמוא ןַא
 25 ,רֿפס םעד

 .וגער יד ךיוא ןעוועג זיא ןינע--רעשימָאנָאקע ןוא רעזעיגילער קיטַײצכַײלג -- ַאזַא
 רַאֿפ םיגורתא ןלעטשוצ סָאד .תוצרַא עברַא דעװ ןכרוד טרָאּפמיא-םיגורתא ןוֿפ גנוריל
 ?ֿףרעמ ןיא ךיוא ,ֿבגא ,ױזַא) דעװ ןוֿפ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא דנַאל ןוֿפ תוליהק עלַא

 ןַײמ ןיא ןרעװ טכעלטנֿפערַאפ ןלעװ עכלעװ ,עלסערב ןיא וװיכרַא ןשיטָאטש ןוֿפ ןטגעמוקָאד טול 18 |

 דנַײרֿפ ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד ןעקנַאדרַאֿפ וצ בָאה'כ .ןענַײשרעד ֿבורקב ףרַאד סָאװ ,"תוצרַא עברַא דעװ סקנפ,

 .חוּכירשל ןעמערַאװ א טַײהנגעלעג רעד ַײב ךיוא סיוא קירד'כ ןצמעװ ,עלסערב ןוֿפ ןיװעל :ּול ר"ד

 ןַײמ םַא טרופקנַארֿפ) 4 'ב ,ןגמז:טטסמ 6. ן80.-1+. (16961:500246 ןיא ,רע גרעבטדנַאל ךיוא ל"גרֿפ

 .260 יז ,9

 19 ם 3 ם, (16508:0846 46: }1660 זמ 560/65/6ת, 2ת22מ9, ק. 4461

 ןיא 4;0ט8464 ?טז (1650210846 46ז ןט0. 2:0018214|- 5ץם0ס86ת, ,סעלרעּפ ,ל"גֿפ 0
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 .279 יז ,ה"ּפרּת ןילרעב ,אטיל תנידמ סקנּפ ,װָאנבוד

 .ןביוא 18 הרעה עז .עלסצרב ןיא וויכרַא ןשיטָאטש ןוֿפ ןטנעמוקָאד טול 1

 תירק, ךיוא ל"גֿפ ,ֿב"נת ךַאבצלוז ,ע"מסה סרטנוק ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ זיא דֵעװ ןוֿפ סולשַאב רעד 2

 .312 18 ,"רֿפס

 .ז"נש ןילּבול ,אריּפש ןתנ 'ר ןוֿפ ?רּֿכש ירמא , רֿפס םוצ ןוז סרבחמ ןוֿפ המדקה יד ל"ג 5

 .130 ןוא 84 016,  2/6ס4 548:0608 610 ,ףלָאװ 24



 דנַאלסיוא טימ ןעגנויצַאב ענַײז ן'א תֹוצרַא עּברַא דעה לעד 5

 רעמענרעטנוא עטמיטשַאב עיסעצנָאק ַא ףיורעד ןבעגעג ֿבור סָאד טָאה רעכלעוו 2? ,(עטיל ןוא

 .לוֿפַאב דעװ רעד טָאה 1692 רָאי ןיא .("ןדִיי-גורתא , רעדָא "רעגורתא , ענעֿפורעג ױזַא)
 ןוֿפ ךשמ ןיא לָאז ןילַא רע , ,ןציזעלשרעביוא) ןטיוב ןוֿפ ןימינב לשעה 'ר טקיטכעמ
 יד ןענעז 1745 ןיא ?."עלסערב ךרוד םיגורתא ןרעוויל ןוא ןעגנערב רָאּי גיצנָאװצ
 ןבָאה ייז ;והיתּתמ 'ר ןוא קיזַײא 'ר -- רעדירב ייווצ ןצוװעג ןלױּפ ןיא "רעגורתא,
 יד ןוא םיגורתא לָאצ עטרעדָאֿפעג יד הליהק רעװעקָארק רעד טלעטשעגוצ טינ טלָאמעד
 ןצנַאג ןיא ןזָאלוצ טינ {רעמ} ייז לָאז ןעמ, ,דעװ ןֿפױא ןקריוו וצ ןסָאלשַאב טָאה הליהק
 ?/,"םיגורתא ןעגנערב ֹוצ דנַאל

 םינינע עלַאקסיֿפ ;ג

 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןינב ןצנַאג םעד ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה ט"ּתו ח"ּת תוריזג יד
 ףיוא תואצוה ,טַײלטָאטש יד טימ ןֿפמַאק ,תוֿפרש ,תומחלמ יד ,ןלױּפ ןיא עימָאנָאטױא
 .גנוריגער עכיוה יד ןעמעלַא םעד ַײב ןוא ל"גדא סעיצַאקסיֿפנָאק ,טלעגֿפױקסױא ,םילובליב
 ןעקניז תוליהק יד .ןלױּפ ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד טלעטשעג תולדב ןבָאה ןרעַײטש
 םימוכס-ילעב לָאצ יד ,עַײנ ןגײלֿפױרַא ןוא ןרעַײטש יד ןרעסערגרַאֿפ ןזומ ןוא תובוה ןיא
 ךיז ןעַײרֿפַאב וצ ךיוא ךיז ןעימַאב ענעבילברַאֿפ קינייװ יד ןוא טלַאֿפ (סרעלָאצ-רעַײטש)
 רעדנַא ןַא ןיא ןרעדנַאװסױא ןוא הליהק יד ןזָאלרַאֿפ ךרוד לָאמוצ ,לוע ןרעוש םעד ןוֿפ
 ,דנַאלסיוא ןייק רָאג רעדָא הליהק רעטקידלושרַאֿפ רעקינייװ

 ריֿפסױרַא םעד ןגעק טלעטשעגנגעקטנַא קרַאטש ךיז ןבָאה םידעוו יד ןוא תוליהק יד
 רענזױּפ ַא ןעוו ןוא .דנַאלסױא ןייק טּפיוהרעד ,טיונ ןוֿפ העש ַאזַא ןיא לַאטיּפַאק ןשידִיי ןוֿפ
 ןיא ּוװ-ץעגרע טצעזַאב ךיז ןוא טָאטש יד ןוָאלרַאֿפ הֿבנגב טָאה םוכס-לעב רעסיורג
 תוליהק עשטַײד יד וצ װירבכוז םיא ךָאנ טקישעגסױרַא דעװ רעד טָאה ,דנַאלשטַײד
 ,תושיגנ ןוא תומרח טימ ןעגניווצ ןוא ןֿפדור טרָאד םיא ןלָאז ייז ,גנורעדָאֿפ רעד טימ
 28 ןזוּפ ןייק ןרעקמוא ךיז ןוא טרָאניוװ םעַײנ םעד ןזָאלרַאֿפ וצ ,ןיד ןשִייוג ןטימ וליֿפַא

 ןטלַאהרַאֿפ וצ ןטָארעג דעװ םעד זיא'ס וליֿפַא בוא זַא ,רעבָא ךיז טיײטשרַאֿפ -
 .טיונ יד טרעדנילעג סָאמ רעניילק ַא ןיא רָאנ סע טָאה ,ןלױּפ ןיא םימוכס-ילעב עסיוועג
 ענלצנייא יד ןוא םידעװ-זַײרק יד ַײס ,דעװ-טּפיױה רעד ַײס ,תוֿבוח ןיא ןעקנוזעג זיא ןעמ
 ַײב ,ןדָיי ַײב ןוא םייוג ַײב ,סקניל ףױא ןוא סטכער ףיוא ןעילטנַא טָאה'מ -- תוליהק
 ןעילעג דעװ רעד טָאה 1676 רָאי ןיא .דנַאלסיוא ןיא ךיוא ןוא םיחלג ַײב ,םיצירּפ
 ךשמ ןיא ןלָאצוצסױא ףיוא רעלָאטסכַײר 12.120 רעלסערב ףָאטסירק ַײב עלסערב ןיא
 רָאי ייווצ ןוא ,ל"טר 6.260 רענטלימ ןָאֿפ גרָאעג ייב 1678 רָאי ןיא ;ןרָאי ייר ַא ןוֿפ
 עשיליוּפ-שידִיי יד ןוא דצװ רעד ןבָאה רעטעּפש ,ל"טר 7.200 ךָאנ ןקיבלעז םַײב רעטעּפש
 זיא'ס .ןרָאטידערק עקיזָאד יד ןוֿפ ןייטשוצסיוא ךס ַא טַאהעג עלסערב ןיא רעכוזַאּב-קרַאמ
 .קרַאמ עשידִיי יד ףױא טגײלעגֿפױרַא דעװ רעד טָאה ,ןלָאצ וצ סָאװ טימ ןעווצג טינ
 שמש רעסיל רעד ןוא ,ֿבוח םעד ןקעד וצ ידּכ ,רעַײטש ןלעיצעּפס ַא ןלױּפ ןוֿפ רעכוזַאב
 רעַײטש םעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא ,ןענָאמוצֿפױא םיא ןרָאװעג טקיטכעמלוֿפַאב זיא
 .סערב ןוֿפ :ֿבוח ןוֿפ לייט רעניילק ַא זיולב ןרָאװעג טקוליסעג רָאי 15 ןוֿפ ךשמ ןיא זיא
 ךיױא טלעג םעד ןוֿפ ןבעגעגסיוא תועמשמ טָאה דעװ רעד .ל"טר 412 רָאנ ֿבוח סרעל
 טינ ןבָאה רעבָא ןרָאטידערק יד .ןדִיי עשילױּפ יד רַאֿפ םינינע עקידנגנירד רעמ ףיוא
 רעכוזַאב-קרַאמ עשיליױּפ-שידִיי ןריטסערַא לָאז'מ ,טרעדָאֿפעג לָאמ עקינייא ןוא ןגיוושעג

 .ד"יּתת ,ריינקּתת ,ו"לּת ,ז"צש 'ס ,אטיל תנידמ סקנּפ ,װָאנבוד 5

 .18 הרעה ןּביױא עז ,עלסערב ןיא וויכרַא ןשיטָאטש ןוֿפ רוקמ ַא טול 6

 .א 'ס ,8 * ,ֿב"סרּת גרוברעטעּפ ,*ףסאמ , ,אקארקב להקה יסקנּפמ ץֿפח ירֿבד ,ןײטשטע װ 7

 ךיוא ל"גפ .340--344 'ז ,1807 -גרָאי 21619/ } ןיא ס ע ? ר ע ּפ טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ווירב םעד 8

 .38 8 ,24 יז ;40 5 ,25 *ז ,11 טֿפעה ,אאסט6 214461131168 640. ,ןיוועל



 3 צנַאלסיוא טימ ןעגנויצָאב ענַײז ןיא תוצרַא עברַא דעה רעד

 יסױרַא ןענַײז סעיסערּפער עכלעזַא ןגעק .תורוחס ערעייז ףיוא רעטסצווקצס ַא ןגייל ןוא
 :סלדנַאה עשידִיי טַאהעג ןבָאה עכלעוו) םיצירּפ עשיליוּפ ,גיניק רעשילוּפ רעד ןטָארטעג
 ,ןעזעגנַײא טָאה עכלצוו ,רעמַאק עשיזעלש עכעלרעזייק יד ךיוא ןוא (עלסערב ןיא ןטנעגַא
 טָאה 1702 ביײהנָא זיב ,לָאצ ןכעלרעזייק םעד ןוא לדנַאה םעד ןדָאש ןעגנערב טצוויס זַא
 טשצר םעד ןוא ל"טר 7.000 ה"סב ֿבוח ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןרעלסערב טקוליסעג דעװ רעד
 ,רָאי ַא ל"טר 1,000 וצ סעטַאר עכעלרעי ןיא ןלָאצַאב וצ ןעװעג ֿבייחתמ ךיז רע טָאה
 רעד טול ,עלסערב ןיא טַאר םוצ גיניק רעשילױּפ רעד ןינע םעד ןיא טבַײרש 1707 ןיא
 ןיא ,עגַאל רערעװש רעד ַײב ,ןלױּפ ןיא ןדִיי יד זַא ,תוצרַא עברַא דעװ ןוֿפ תולדּתשה
 בוח םעד ןקוליס םַײב ןבעגעגכָאנ ךס ַא ןרעלסערב ןבָאה ,ךיז ןעניֿפעג ייז רעכלעוו
 ןעגניווצ טינ רעמ ייז ןעמ לָאז דנַאל ןיא ֿבצמ ןשיטירק ןקיטציא םַײב ןוא ,ןזניצ יד ןוא
 יז לַײװ ,ןעמוקכרוד לָאז'מ ,טלָאװעג ןבָאה םירחוס רעלסערב יד ךיוא ,ןלָאצ וצ רעטַײװ
 וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא .גיניק ןשילױּפ םעד דצמ סעיסערּפער רַאֿפ טַאהעג ָארומ ןבָאה
 זיב ןענָאמוצֿפױא רעטַײװ ךָאנ טכער סָאד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןרעלסערב :םּכסהַא
 ןוא ,ןשָארג ענרעבליז 57 ןלױּפ ןוֿפ ןגָאװ ןדעי ןוֿפ םירחוס עשידִיי יד ַײב 1708 טסוגיוא
 ךרוד ךיוא ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא םּכסה רעד .טקעדעג ןַײז ֿבוח רעד לָאז םעד טימ
 25 גיניק ןשיליוּפ םעד

 םײוֿבש-.ןוידּפ .ד

 .לעמכ--טיּתו ח"ּת טניז רעהֿפױא ןָא ןעגנַאגעג ןענַײז סָאװ ,תומחלמ יד רעביא
 ןדִיי לָאצ עסיורג ַא רעייז ןענַײז-ןקרעט ,ןדעוװש ,רעטיװקסָאמ יד טימ גירק רעד ,יקצינ

 ןוֿפ ךס ַא ןבָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ ןדִיי יד ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא
 ןוא ןלױּפ ןיא .("תוֿבֿבר המּכ ,) םימוכס עסיורג םעד ףיוא ןבעגעגסיוא ןוא טזיילעגסיוא יז
 רַאֿפ טכַאמעג לָאמ עכעלטע ,טיונ רעקידנשרעה רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןעמ טָאה עטיל
 1674 רָאי ןיא ןוא ,טקעלקעג טינ רעבָא טָאה ץלַא סָאד *?.ןעגנולמַאז עסיורג קצווצ םעד
 םינייד רעװעקָארק יד ,םיחילש ייװצ ץראל-ץוח ןייק טקישעגסױרַא דעװ רעד טָאה
 ליֿפעג-תודחַא םוצ ןרילעּפַא ןלָאז ייז ,הנוי 'ר ןתח םייח 'ר ןוא סלּפָאק 'ר יכדרמ 'ר
 ,טינ ןסייוו רימ .םייוֿבש ןוידּפ רַאֿפ טלעג ןעלמַאז טרָאד ןוא ןדִיי עשידנעלסיוא יד ןוֿפ
 ענײמעגלַא יד ןעװעג ןענעז סָאװ ןוא -!טכוזַאב ןבָאה םיחילש יד רעדנעל עכלעוו
 ןוא ,טַײצ עגנַאל ַא טרעױדעג אמּתסמ טָאה תוחילש יד .תוחילש רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער
 ןבָאה םַאדרעטסמַא ןיא .געװ ןיא ןעוועג 1677 רָאי ןיא ךָאנ זיא םיחילש יד ןוֿפ רענייא
 לָאצ ענעבעגעגנָא יד זַא ,טביילגעג טינ טושּפ יז טָאה'מ .ןעװעג חילצמ טינ םיחילש יד
 יד ןוא םולש ןכַאמ ןלעװ םיכלמ יד זַא ,טֿפָאהעג טָאה'מ ,סיורג ױזַא תמאב זיא םייוֿבש
 ,ןבעגעג טינ טלעג ןייק ,סיוא טזַײװ ,לַײװרעד ןוא ,ןרעו טַײרֿפַאב םורַא ױזַא ןלעװ םייוֿבש
 ןוֿפ 1677 רָאי ןיא דעװ רעד טָאה ,םַאדרעטסמַא ןיא ןטַאטלוזער יד ןגעוו ךיז טסּוװרעד
 ןכלעוו ןיא ,ווירב ןקידנסַײרצרַאה ןטייווצ ַא ןיהַא טקישעגסױרַא וַאלסָארעי ןיא עיסעס ןַײז
 יד טרעדלישעג ,םיחילש יד ןבעגעגנָא ןבָאה סע סָאװ ,תועידי יד טקיטעטשַאב טָאה רע
 ןיא תוליהק עשידרֿפס ןוא עשיזנּכשַא יד ןֿפורעג ןוא םייובש יד ןוֿפ טנלע ןוא ןַײּפ
 רעֿפטנע רעד *?וצרעד ןגצװַאב ערעדנַא ךיוא ןוא ןֿפלעה ןלָאז ןיילַא ייז ,סַאדרעטסמַא
 .טנַאקַאבמוא ןבילברַאֿפ זדנוא זיא דעװ ןוֿפ ווירב ןֿפױא תוליהק רצמַאדרעטסמַא יד ןוֿפ

 18ת:טטסה ןיא 568ט106ת 46: 110609508214 187200168 ,רעגרעבסדנַאל : רעיונעג םעד ןגעוו עז 29

 .262--252 *ז ,1909 ןַײמ םַא טרוֿפקנַארֿפ ,0 'ב 46: 148.-11. 64

 .טיּפקתּת ,ח"ּכרּת ,ב"מקּת ,ג"קּת ,ה"יּפּת ,ֿב":ּת 'יס ,אטיל תנידמ סקנּפ ,װָאנבוד 9

 ,טלעג ןעלמַאז וצ םיחילש עיל ַאטיא ןײק טקישעג הלהק רענזױוּפ יד ךיוא טָאה 1722 רָאי ןיא 1

 .30 *ס ,מ"קּת עיצענעװ ,ז"מרה תורגא עז

 ןיא םומ (0116|018102/ 46 416:1280615ץמ046 808 /404516108ת0 גטפ 16//, ןַאמגילעז 2

 ,152--147 */ ,זיּפרּה עשרַאװ ,יקסננווּפ .ש ר"ד דובכל ןורּכזה רֿפס



 ףנטלסיוא טימ ןפגנויצַאּב ענַײז ןיא תוצרַא עברַא דע רעד 74

 עשידרֿפס יד ךיז ןבָאה (1710) ע"ּת רָאי ןיא זַא *,רוקמ ןרעדנַא ןַא ןוֿפ רעבָא ןסייוו רימ
 ןיא רעדירב ערעזדנוא רַאֿכ, ןֿפורעגּפָא םערַאװ םַאדרעטסמַא ןוא ןָאדנָאל ןיא תוליהק

 ןעמוקעג לַאֿפ םעד ןיא ךיוא זיא אמּתכמ ןוא ,((609 !1242מ005 46 2010212) "ןלױּפ
 ,ףליה עכעלרעדירב רעייז

 סּפיוּפ םַײב תולדּתש ה .ה

 ןצנעז סָאװ ,םד-תלילע ןוֿפ ןסעצָארּפ 20 ךרצ ןַא סיוא טנכער יקסולַאז ּפוקסיב רעד
 ןעװעג לָאצ רעייז זיא ןתמא רעד ןיא *!ןלױּפ ןיא 1760--1700 ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 .ןֿפלָאהעג קיניײװ ןבָאה טלעג יװ לטימ קידוװעקריװ ַאזַא וליֿפַא ןוא ןזַײװַאב .רעמ ליֿפ ךָאנ
 לָאז סּפיוּפ רעד זַא ,םיור ןיא ןַײז וצ לדּתעמ ךיז ןעװעג זיא געווסיוא רעקיצנייא רעד
 זיא ַאזַא עלוב ןייא טינ םגה ,ןדַיי ףיוא לובליב-טולב םעד ןגעק עלוב עַײנ ַא ןבעגסױרַא
 ךיוא ןוא ,1235 רָאי ןיא סעצָארּפ רעדלוֿפ ןוֿפ ןביױהעגנָא ,ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןיוש
 ןיא טײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,םילובליב ערערעמ .ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ ןענַײז טלַא יז
 ןיא טלעטשעג ןבָאה ןוא (1654 ךרעב) גירק ןשידעווש ןוֿפ טַײצ רעד ןיא זיירק רצנזױּפ
 ןקיש לָאז רע ,תוצרַא עברַא דע םעד ןגיֹוװַאב ןבָאה ,ֿבושי ןקיטרָאד ןצנַאג םעד הנּכס
 ןיא - ((1162ת0) ןזענגמ ילּתפנ ר"ב בקצי 'ר--חילש םעד רעבָא .םיור ןַײק חילש ַא
 רענַאקינימָאד יד ןוֿפ לַארענעג םענוֿפ זיולב ןוא .;סּפוּפ םוצ ןעמוקוצוצ ןטָארעג טינ
 ןוֿפ ןדִיי יד ןציש ןלָאז יז ,ןלױּפ ןיא רענַאקינימָאד יד וצ ווירב ַא ןעמוקַאב רע טָאה
 .טולב צסיורג ןעמוקעגרָאֿפ רעטַײװ דנַאל ןיא ןענעז םיּתניב * ,גנוקידלושַאב רעקיזָאד רעד
 :גנורעקלצֿפַאב עשידיי-טינ ןוא עשידִיי עצנַאג יד טלסײרטעגֿפױא ןבָאה עכלעוו ,םילובליב
 סעצָארּפ רעד 1753 רָאי ןיא ,(52840:1612) רימזיוצ ןיא סעצָארּפ רעד 1710 רָאי ןיא
 .לֹושֵאב יד ןוֿפ םענייא .עלָאּפמָאי ןיא סעצָארּפ רעד 1756 רָאי ןיא ןוא רימָאטישז ןיא
 ןֿפױלטנַא וצ ןטָארעג זיא -- גילעז רשא 'רב םיקילא 'ר --סעצָארּפ רעלָאּפמַאי ןיא עטקיד
 טלָאמעד זיא עכלצוו ,תוצרַא עברַא דצוװ ןוֿפ עיסעס רעד ףיוא ןעמוק וצ ןּוא עמרוט ןוֿפ

 זיא'ס ןוא ,עגַארֿפ יד טלדנַאהַאב ןעמ טָאה לָאמַא רעדיוו .ווָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 םעד עקַאט -- הילש ַא םיור ןייק ןקיש ןדַײס ,הצע רעדנַא ןייק ןרָאװעג ןענוֿפעג טינ
 רעד טימ .םעד ןגעװ עלוב עַײנ ַא סּפױּפ םַײב ןלעוּפסױא לָאז רע - םיקילא 'ר ןקיבלעז
 תוחילש יד םיא זיא *ןדִיי עשינעילַאטיא יד ןוֿפ ףליה רעלעירעטַאמ ןוא רעשילַארָאמ
 ןוֿפ ֿבתּכ ַא ךיז טימ טכַארבעגטימ רע טָאה םיור ןיא ןלַײװ רָאי 5--4 ךָאנ .ןטָארעג
 קיטַײצכַײלג ןוא ,םילובליב עקידרעטַײװ ןוֿפ ןדַי יד טקידײטרַאֿפ רעכלעוו ,ספױּפ
 רעד זַא ,םיור ןוֿפ ווירב ַא ןעמוקַאב עשרַאװ ןיא יניסרָאק לַאנידרַאק רעד ךיוא טָאה
 םיקילא 'ר *.קידלושמוא ןענעז ןדִיי יד זַא ,ןענוּכעג ןוא ןינע םעד טשרָאֿפעגסױא טָאה סּפױּפ
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 טה תוצרַא עברַא דעװ רעד .2/9 *ז ,אטיל תנידמ סקנּפ עז תוחילש רעד וצ דעװ ןוֿפ תוכַײש רעד ןגעװ

 יד טָאה ןיד:תיב רעד רעבָא ,תוחי?לש רעד ןוֿפ תֹואצוה יד ןיא ןַײז ףתתעמ ךיז לָאז עטיל ךיוא זַא ,טגנַאלרַאֿפ

 .ןסיו ריא ןָא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז תואצוה יד ןוא תוחילש יד לַײװ ,ןוֿפרעד טַײרֿפַאּב עטצצל
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 סָאװ ,תואצוה טנַײז ןוֿפ ןובשח ַא תוצרַא עּברַא דעוו ןוֿפ סנרַּפ םעד טגײלעגרָאֿפ טָאה

 ןעװעג טינ זיא דעװ רעד .ןטַאקוד 3,046 עילַאטיא ןיא ןעילעגנָא רע טָאה םיא טול

 םעד ןקעד וצ ידֹּכ ןוא ,טעשזדוב ןקיֿפיײל ןַײז ןוֿפ עמוס עסיורג ַאזַא ןלָאצַאב וצ חוּכב

 רעסיוא) עילימַאֿפַא ףיוא ףניט 1 רעַײטש ןלעיצעּפס ַא טגײלעגֿפױרַא רע טָאה ֿבוח
 ךיוא ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא רעַײטש רעד םגה ,רעבָא .(טַײל עמצרָא ןוא םידמלמ

 .גַײא תוליהק לייט רָאנ ןבָאה ,(1761 ליהּפַא ןט6 םעד) רעטסינימ:ץנַאניֿפ ןשיליױּפ ןכרוד
 רעשיליוּפ רעד זיב ,ןינע םעד ןגױצרַאֿפ ןבָאה ֿבור'ס ןוא טַײצ רעד וצ רעַײטש םעד טלָאצעג

 עכלעוו ,עיסימָאק-עיצַאדיװקיל יד .(1764 דצוװ םעד טזָאלעגרעדנַאנוֿפ ןצנַאג ןיא טָאה םייס

 טלָאװעג טינ הליחּתכל טָאה ,דעװ ןוֿפ תוֿבוח יד ןרילוגער וצ ןרָאװעג טרינימָאנ זיא
 גנוקיטכעמלוֿפַאב םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה רע לַײװ, ,חילש ןוֿפ העיֿבּת יד ןענעקרענָא

 ,"םוטנדִיי ןשילוּפ ןוֿפ ןובשח ןֿפיױא עילַאטיא ןיא טלעג ןבעגוצסיוא תוצרַא עברַא דצוו ןוֿפ

 ,ןדַיי עשיליוּפ יד תבוטל ןרָאװעג ןבעגעגסיוא טלעג סָאד זיא ףוס לֹּכ ףוס יו תויה רָאנ

 תוליהק עקירעביא יד ךיוא ןעוװעג ֿבייחמ ןוא רעַײטש םעד טקיטעטשַאב עיסימָאק יד טָאה

 55 בוח םעד ןלָאצַאב ןוא ןעמענוצֿפױא םיא

 םַאדרעטסמַא ןיא םי טילּפ עשיליוּפ רַאֿפ גרָאז יד .ו

 ,ןדעװש ןוא רעטיוװָאקסאמ יִד טימ גירק רעד טּפױהרעד ןוא ,תוריזג-יקצינלעמכ יד

 --ןבה ָאד, .ןליֹוּפ ןוֿפ םיטילּפ עשידִיי לָאצ עסיורג ַא םַאדרעטסמַא ןַײק טכַארבעג ןבָאה

 פחרמ יז רביא ךיז םירצונ הזיא םגו םידוהי יזיגוטרוּפ יד--רוקמ ןשטַײד-שידִיי ַא טיול

 רימק ירדנוזב ןייא איז ןבה ןיקאלאפ יד 'נוא ןאטג שטוג ליֿפ איז ןבה 'נוא ןזעווג

 יד ןטָאה} ךאנ רד ..ןילופ גהנמ ןטלה טלצעווג ןבאה איז ןעד ,ןכאמ ןינמ וצ םוא טראייהג

 ןכָאלשעגנָא ןכב ךיז ןבָאה ןליוּפ ןוֿפ ןדִיי יד ."טגינייא רֿפ ךיז ןילופ 'נוא םיזנכשא הלהק

 ,ןגירקוצמורַא ךיז ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ןכיג ןיא רעבָא ,הליהק רעשיזנּכשַא רעד ןָא

 -עגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז ןבָאה ןדִיי עשילױּפ יד זיב ,םיגהנמ ענעדײשרַאֿפ רעביא סיוא טזַײװ

 (עשיזעגוטרָאּפפ עשידרֿפס יד .ךיז רַאֿפ הליהק ַא (1660 רָאי ןיא) טעדנירגעג ןוא טלייט

 טימ תקולחמ רעצייז ןיא ןדִיי עשילױּפ יד ןוֿפ טַײז רעד ףיוא ןענַאטשעג דימּת זיא הליהק

 רַאֿפ ךיוא ןגרָאז וצ טימַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,תוצרַא עברַא דעװ רעד ןוא ,םיזנּכשַא יד

 יד וצ ןבירשעג -- 1666 רָאי ןיא ךרעב -- ךיוא טָאה ,דנַאלסיױא ןיא םילוג עשיליױוּפ יד

 דעװ רעד טָאה רעטעּפש .ןציטש ןא ןֿפלעה הליהק רעשיליוּפ רעד ןלָאז ייז ,םידרֿפס

 ןיא'ס לַײװ תועמשמ ,מַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשידרֿפס רעד וצ יורטוצ םעד ןרָאלרַאֿפ

 וצ ןבירשעג טָאה רע ןוא ."ןיסחויה תרהט, ףיוא דושח ןענַײז ייז זַא ,ןלױּפ ןייק ןעגנַאגרעד

 טָאה סָאד .טּפשמ רעייז וצ ןדנעו טינ רעמ ךיז לָאז'מ ,םַאדרעטסמַא ןייק ןדִיי עשילוּפ יד

 והישאי םכח רעייז ןוא "דצוה ישנא, יד ןוא ,ןדִיי עשידרֿפס יד טכַארבעגֿפױא קרַאטש

 ןבָאה ייז עכלצוו ןיא ,תוצרַא עברַא דעװ םוצ ווירב עכעלריֿפסױא ןבירשעג ןבָאה ודרּפ

 ןעװעג זיא סָאװ ןלױּפ ןוֿפ ןדִיי יד וצ גנויצַאב עטוג ןוא תורשּכ עשידִיי רצייז ןזיװַאב

 טציק זיב עקיצנייא יד ןענעז דעוװ םוצ ווירב עטנָאמרעד יד .טינ רימ ןסייוו ,רעטַײװ

 יד וצ דעװ ןוֿפ גנּויצַאב יד ךיוא לסיבַא ןטכַײלַאב עכלצװ ,ןטנעמוקָאד ענעבילברַאֿפ

 5',םיטילּפ עשיליוּפ

 םענוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטסעגער עשילױּפ ,רעּפיש :;292 'ז ןטרָאד ,ןַאבַאלַאב 35

 .102 1{ -ןטּֿפירש עשירָאטסיה , ,תוצרַא עברַא דצוו

 :299--239 'ח ךרּכ ,הֿפוצה  ,ז"יה האמהב םדרטשמַאב תולהקהו א"דוה ,קעש רהַאמ .י עז

 .105--161 ,ט"ּפרת ןילרב ,"םינויצ , םדרטשמאב ןילוּפ ידוהי להק לש תוניּת ,ןוקרַאמ ,ד .י



 ףנַאלסיוא טימ ןעגנֹוַצַאב צנַײז ןיא תֹוצּרַא עברַא דעװ רעד 6

 ןדַיי עשידנעלסיוא ןוֿפ םינינע ןיא דעװ ןוֿפ ןעגנוָיצַאב .זז

 ןלױּפ ןיא ןדִיי יד טימ תוכייש ןיא טינ דנַאלסױא טימ דעװ ןוֿפ ןעגנולצַאב יד
 .םינינע עלערוטלוק.זעיגילער (2 ןוא לַאֿפ-טױנ ַא ןיא ףליה (1 :יילרעייווצ ןעוועג ןענעז

 לַאֿפטיונ ַא ןיא ףליה .א
 עקיצנייא ןוא ןייא זיולב ןבילברַאֿפ זדנוא זיא דנַאלסיוא רַאֿפ דע ןוֿפ ףליה עגונב

 ַײב ָאד סצ טלַאה ה"י ןט16 ןוֿפ ןרָאי רע90 יד ןיא .עיזעלש ןיא ןדִיי יד ןגעוו -- העידי
 --ןדליג 2000--ןטסָאק ליֿפ ןוא תולדּתשה סיורג טימ .ץליצ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ--שוריג ַא
 ץליצ ןבעגעג טָאה תואצוה יד ןוֿפ לטֿפניֿפ ייוצ .הריזג יד ןעַײרשוצּפָא ןטָארעג זיא
 ןעמעב ,ןרעמ ןיא ןדִיי יד--ןדליג 400 וצ ךָאנ ןוא ץָאלּפיצָאה עקידתונכש יד ןוא ןיילַא
 4תוצרַא עברַא דעװ רעד ןוא

 םינינע עלערוטלוק.זעיגילצר .ב :

 יד .דעװ ןוֿפ ןעגנוָיצַאב עלערוטלוק-זעיגילער יד ןגעװ רימ ןבָאה תוצידי רעמ
 יװ רעמ ןענעז -- ןעמָאנטלעװ ַא טימ םינואג ןעוועג ןענעז ייז ןשיװצ -- ?תוצראה ינייד
 רעבירעד זיא'ס .םוטנדִיי ןשילױּפ ןוֿפ טכירעג-עיצַאלעּפַא רעד ןעוועג רָאי טרעדנוה ייווצ
 ןענקסּפ ןלָאז ייז ,ןדנעוו לָאמַא ךיז ןעמ טגעלֿפ דנַאלסױא ןוֿפ ךיוא זַא ,רעדנּוװ ןייק טינ
 .1666 רָאי ןיא רימ ןבָאה לַאֿפ ַאזַא .םידיחי ןוא תוליהק ןשיװצ םיכוסכיס ערעטערג ןיא
 ישָאר יד לַײװ ,םלוצ:תיב םענעגייא ןַא ךיז רַאֿפ טֿפַאשעגנַײא טָאה הליהק רעגרובמַאה יד
 יוצ םיתמ ערצייז ןגיל ןזָאל ןגעלֿפ ,ןַײז רֿבוק רעירֿפ ןגעלֿפ ייז ּוװ ,ענָאטלַא ןוֿפ להקה

 ןֿפױא ןַײז רֿבוק טינ רָאט'מ זַא ,רענָאטלַא יד טהנעטעג ןבָאה .געט עכעלטע לָאמ
 .תיב ןייא ַײברַאֿפ תמ ןייק ןריֿפכרוד טינ ןעמ רָאט ןיד ןטױל לַײװ ,םלוע-תיב םעַײנ
 םוצ םיחילש ייווצ ןעמוקעג ןענצז גרובמַאה ןוֿפ ,ןטייווצ ַא ףיוא ןַײז רֿבוק םיא ןוא םלוצ
 םיגיהנמ יד ןינע םעד טגײלעגרָאֿפ ןבָאה םיהילש יד יד םעד ןיא ןעקסּפ לָאז רע ,דעװ
 עטצצעל יד ןוא ,גיצנַאד ןייק ןעמוקעגֿפױנוצ דָארג טלָאמעד ךיז ןענַײז סָאװ ,דעװ ןוֿפ
 ,תולצנתה ַא ךָאנ ,טסעֿפ ןלעטש ייז רעכלעוו ןיא ,גנורעלקרעד עכעלטֿפירש ַא ןבעגעגּפָא ןבָאה
 ןגעמ גהנמ ןטיול זַא ,דנַאל ןדמערֿפ ַא ןוֿפ םינינע יד ןיא ןַײרַא ךיז ןשימ ייז סָאװ רַאֿפ
 ןוא ןעמוק ןֿפרַאד םידדצ עדייב .םלוצ-תיב םעַײנ רעייז ףיוא ןַײז רֿבוק ָאי רעגרובמַאה יד
 -דנע ןַא ןרעװ ןבעגעג טעװ טרָאד ןוא ,ןילבול ןיא דירי ןֿפױא תונעט ערעייז ןגיײלרָאֿפ
 4 ןַײז ןידב הכוז רערעדנַא רעד טעװ ,ןעמוק טינ טעװ דצ ןייא ביוא ,קסּפ רעקיטליג

 .ניא יד ןעוװעג ןענעז ךוסכיס ַא םּתס ןיא ןיד-תיב-קסּפ רעכעלטנייוועג ַא יו רעמ
 .ניא עטשרע יד .גנוגעװַאב-יֿבצ-יתבש רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא דעװ ןוֿפ ןצנעוורעט
 ןֿפױא .םַאדרעטסמַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ קיטנָאק זיא דנַאלסױא ןיא ןימ םעד ןוֿפ ץנעוורעט
 זַא ,דשח ַא ןלַאֿפעג זיא עדיל דוד 'ר םַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשיזנּכשַא רעד ןוֿפ ֿבר
 םיא טָאה ןעמ ,טרעיודעג גנַאל טינ טָאה'ס ןוא ,קיניֿבצ-יתבש רענעטלַאהַאב ַא זיא רע
 טדנעװעג ךיז טָאה דוד 'ר .(1682 ךרעב) הליהק רעד ןופ ןביוטרַאֿפ ןוא ןעוועג םירחמ
 טָאה תוצרַא עברַא דעװ רעד ןוא ,ֿבר ןעװעג רעירֿפ זיא רע ּוװ ,ןלױּפ ןייק ףליה ךָאנ
 ןוא ֿבר ןטימ ןעמוקוצכרוד הליהק עשיזנּכשַא יד ןעגנּוװצעג תומרח ןוא תוריזג טימ
 ןיא תונבר ןַײז וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה דוד 'ר .עלעטש ןַײז ףיוא םיא ןעמענקירוצ
 םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא .ןבילברַאֿפ טינ טרָאד ןיוש רע זיא גנַאל רעבָא ,םַאדרעטסמַא
 8, ןלױּפ ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה

 סצערג וצ הֿפסוה) 31-30 'ז ,םינשי םג םישדח ,י ב ּכ רה ךיוא *?גרֿפ .'מ 'יס ,ןילבולמ ם"רהמּתיש 40
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 77 לנַאלסיוא טימ ןעגגנויצַאֿב ענַײז ןיא תֹוצֹרֵא עֿברַא דעװ רעד

 ןרינעװרעטניא לָאז רע ,דצװ םוצ טדנעװעג רעדיװ ךיז ןעמ טָאה 1705 רָאי ןיא
 ימכח יד .ךאלמ םײח--קיניֿבצ.יתבש ןתמא ןַא ןגעק ןוא לארשי-ץרא ןוֿפ לָאמ סָאד
 ןיא סָאװ ,תוצרַא עברַא דעװ םוצ ווירב ַא טימ חילש ַא טקישעג דוסב ןבָאה םילשורי
 .ץרא ןיא רעגנעהנָא ענַײז ןוא ךאלמ םייח ןוֿפ םישעמ יד ןגעוו טלייצרעד ייז ןבָאה םיא
 םעד ייז ןטעב ,"ןטּפשמ ןוא ןֿפָארטש וצ חוּכב טינ ןענעז ןיילַא ייז לַײװ, ןוא ,לארשי
 גנוטיײרּפשרַאֿפ רעד ןגעק "ךיז ןעניֿפעג ןדִיי ּווװ םוטעמוא , טירש ןעמעננָא לָאז רע ,דעװ
 ימכח יד ןוֿפ ווירב ןֿפױא ןֿפורעגּפָא ךיז דעװ רעד טָאה יװ ?.תוסרוקיּפַא רעד ןוֿפ
 .ץרא ןזָאלרַאֿפ ןכיג ןיא ןֿפוא-לכב טָאה ךאלמ םייח .טסּוװַאב טינ זדנוא זיא ,םילשורי
 ,ןלױּפ ןיא רעדיוװ םיא רימ ןעעז םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא ןוא לארשי

 ,ץישנעבייא ןתנוהי 'ר ףיא דשח ַא ןיױש טלַאֿפ רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ ַא ןיא
 דעו רעד טָאה רוקמ ןסיוועג ַא טול .גָארּפ ןיא הֿבישי-שאר ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו
 ןקיטַײז ַא תמחמ זילב רָאנ ,ןצישנעבייא ןַײז םירחמ טלָאװעג טלָאמעד תוצרַא עברַא
 .רעד ןטלַאהעגּפָא ךיז רע טָאה--ןלױּפ ןיא החּפשמ ןַײז ןַײז וצ שייֿבמ טינ ידּכ--םעט
 רעדנַא ןַא לַײװ ,תמא ןטימ ןצנַאג ןיא טמיטש העידי יד ליֿפיװ ףיוא ,טינ ןסייוו רימ .ןופ
 ןשיװצ גירק רעטסּוװַאב רעד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו ןֿפוא לכב !2.רתוס יז זיא הצידי
 טינ גנוניימ עכעלטייהנייא ןייק דעװ ןוֿפ רעדילגטימ יד ַײב זיא ,ץישנעבייא ןוא ןידמע
 ןעװעג זיא ץישנעבייא ;ןלױּפ טימ ןעגנודניברַאֿפ טַאהעג ןבָאה םידדצ עדייב .ןעוועג
 ןּתוחמ ַא ןעוועג ךיוא זיא ןידמע ןוא ,םעדייא רעשיליוּפ ַא ןוא ןלױּפ ןיא רענערָאבעג ַא
 רעכַײר ַא ,עלַאיבמ ןוי ךורב 'ר ןוֿפ ןוא עסילמ סעקסָאי 'ר םהרֿבַא 'ר דעווה סנרּפ ןוֿפ
 ךיז ןבָאה םידדצ עדייב ןוא .ערעדנַא ןוא יקצינלדעש ,לירב רעטסינימ ןוֿפ רוסרס
 ֿבקעי 'ר .ןרעדנַא םעד ןגעק רענייא ןלױּפ טימ ןעגנודניברַאֿפ ערעייז ןצונוצסיוא טימַאב
 .גַײרַא טָאה ,ץישנעבייא ןוֿפ דימלּת ןוא ֿבר רענילבול ,(ןירעּפלַײה) סמייח 'ר םהרֿבַא 'רב
 ךיוא טעמתחעג ךיז טָאה םרח ןֿפױא ןוא ,רעגנעהנָא ענַײז ןוא ןענידמע םרח ןיא טגיילעג
 ןילבול לילג ןופ סנרּפ ןעװעג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,סמייח 'ר םהרֿבַא 'ר רעטָאֿפ ןַײז
 .וצ ןוא ,םערוטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה םרח רעד .דעװה סנרּפ ןרעװ וצ טַאדידנַאק ןוא
 םעד ןגעו ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג זיא ווָאניטנַאטסנָאק ןיא דעוו ןוֿפ עיסעס רעטסטנעָאנ רעד
 יד ??.םידדצ עדייב ןוֿפ ץנעדנָאּפסערָאק עסיורג ַא ןעמוקעגנָא ךיוא זיא'ס ןוא ןוי ךורב 'ר
 יז ןוא ןילבול ןיא םרח ןרַאֿפ טכַארבעגֿפױא רעייז ןעוועג ןענעז ןענידמע ןוֿפ רעגנעהנָא
 רַאֿפ טלעטשעגּפָא טינ ךיז וליֿפַא ןוא ,םרח םעד ןַײז לטֿבמ לָאז דעוו רעד ,טרעדָאפעג ןבָאה
 ןעגנערב ןָאק םרח רעד זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג טָאה ץעמ ןוֿפ ֿבר רעד .סעקנושַארטס
 ןוא *."הנידמ רעד ןיא עציטש ןוא ףליה ןכוז סָאװ, ,ןדִיי עשילױּפ יד ןדָאש ליֿפ
 ,ץנעװרעטניא רעשיטַאמָאלּפיד ַא טימ טושּפ טעשַארטס ךַאבַאװש ןוֿפ לשעה עשוהי 'ר
 סנידמע) רעגריב עשיזיוצנַארֿפ ףיוא ךיוא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא זיא סָאװ ,םרח ןכרוד לַײװ
 4 גיניק ןשיזױצנַארֿפ ןוֿפ דוֿבּכ רעד ןרָאװעג טרירעגנָא זיא ,(ךַײרקנַארֿפ ןיא רעגנעהנָא
 םעד ךיוא טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא ןוי ךורב 'ר טָאה טנעמָאמ ןשיטילָאּפ ןקיזָאד םעד ףיוא
 .יטעט רעד רעביא החגשה יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,יקצינלדעש רעטסינימ-ץנַאניֿפ-עציוו
 ,ןוז ןַײז ןעגנערב וצ ח"רב םהוֿבַא 'ר טגָאזרַאֿפ טָאה יקצינלדעש ןוא ,דעװ ןוֿפ טייק
 48םרח םעד ןַײז לטֿבמ ןוא דעװ ןוֿפ עיסעס רעטסטנָאנ רעד ףיוא ,בר רענילבול םעד

 ,ח"כ --ז"כ ףד ,1768 ענָאטלַא ,תואגקה תרוּת ,ןידמע 4
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 דנַאלכױא טימ ןעגנוָיצַאּב ענַײז ןיא תֹוצֹרַא עברַא דעװ רעד 78

 .לוֿפַאב ןעמ טָאה ,םרח םעד ןגצוו ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ווירב ענעדיײשרַאֿפ יד עגונב

 רעד *.דנַאטשרַאֿב ןוא ןעזנַײא ןַײז טול ןרעֿפטנע לָאז רע דצװה סנרּפ םעד טקיטכעמ

 .סיוא םיא טָאה דעװ רעד טינ זַא ,טרעלקרעד טָאה ,םרח םעד ןעוועג לטֿבמ טָאה סנרּפ

 אּתמש אלו םרה אל, ללכב זיא'ס ןוא תוירחַא יד םיא רַאֿפ טגָארט רע סינ ןוא ןֿפורעג

 טגָאזעג טינ ךָאנ טָאה דעװו רעד סָאװ ,טקידלושטנַא ךיז טָאה רע ."תומולח ירֿבד קר

 ךָאנ זיא'ס ןוא ,ןטוג וצ ךַײלג ןענַײז ןטַײצ עלַא טינ לַײװ, ,ןינע םעד ןיא טרָאװ ןַײז

 5 ןצרעד טַײצ יד ןעמוקעג טינ
 רעד ןיא ןענידמע ןעמצנֿפױא רעדיוװ לָאז ןעמ ,ןבירשעג רע טָאה גרובמַאה ןייק

 -רַאֿפ טינ לָאז'ס ידּכ ,ןרָאצ ןוא םירג ןַײז ןוטּפָא לָאז רע,-אֿפוג ןענידמע וצ ןוא ,הליהק

 5נ"תומוא יד ןשיװצ ןעמָאנ סטָאג ןרעוו טכצווש
 ןיא 1753 רעבמעטּפעס ןיא טשרע ןעמוקעגרָאֿפ זיא דעװ ןוֿפ טיסעס עטייווצ יד

 טָאה יקסווָאנַארג שזעימיזַאק גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןוֿפ רַאטימָאק רעד ןוא ,וװַאלסָארעי

 ,קידנבָאה ארומ .ץישנעּבייא--ןידמצ עגַארֿפ יד ןרירַאב וצ לָאמַא ךָאנ ןזָאלרעד טינ ללכב

 רָאֿפּפָא ןַײז ךָאנ ןינע םעד וצ ןרעקמוא ךיז ןטַאגעלעד עטלמַאורַאֿפ יד ןלעװ רעמָאט

 -ַארַאּפ םעַײנ ַא ךָאנ דעװ ןוֿפ תונקּת יד וצ ןבעגעגוצ וליֿפַא רע טָאה ,ווַאלסָארעי ןוֿפ

 ןוא דעװ ןוֿפ גנוסילש רעד ךָאנ ןַײז גהונ ךיז ןטַאגעלעד יד ןגעלֿפ טציא זיב , :ףַארג

 רעבָא ,ןעגנוציז ןוא תוֿפיסַא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןעמוקוצֿפױנוצ ךיז רַאסימָאק ןוֿפ רָאֿפּפָא

 ןרעװ טגײלעגֿפױרַא טעװ סָאװ ,קרַאמ 2000 ןוֿפ סנק ַא טימ סָאד ךיא רעװרַאֿפ ןָא טנַײה ןוֿפ

 ןוֿפ ןרעװ טקיטַײזַאב טעװ רע ןוא םייח ןרב םהרבַאנ תוצרַא עברַא דעװ סנרּפ ןֿפױא

 ?2"טמַא ןַײז
 ןגעוו ןעגנורעלקרעד עיונעג ןבעגוצּפָא ןזיוװַאב םידדצ עדייב ןבָאה ןגעװטסעדנוֿפ

 םהרֿבַא 'ר דעוװה סנרּפ םעַײנ ןטימ ןטַאגפלעד 19 ,ןצישנעבייא ןוֿפ רעגנעהנָא יד .ןינע םעד
 ןעװעג םרחב רזוג ןוא דשח ןדצי ןצישנעבייא ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ,שארב ןילבולמ

 ןוא ןעװעג םייקמ ךַײלג ךיוא סע ןבָאה ייז .םיא ןגעק רּתסְלֿפ ירֿפס עלַא ןענערברַאֿפ וצ

 .ײשרַאֿפ װַאלסָארעי ןיא טנערברַאֿפ ךעלטנֿפע (ג"יקּת ןושחרמ 'ב) רעבָאטקָא ןט31 םעד

 נהצישנעבייא ןגעק םיסרטנוק ענעד
 ןבעגעגּפָא--ןטַאנעלעד 11--ןענידמצ ןוֿפ רעגנעהנָא יד ךיוא ןבָאה סנגרָאמוצ ףיוא

 םרחב רזוג ךיוא ןוא ןצישנעבייא טקידלושַאב ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,גנורעלקרצד ַא

 תוריסמ יד תמחמ ,  סָאװ ,טרעױדַאּב ןּבָאה ייז .ןענידמצ ןגעק "םירּתס תוליגמ, ףיוא ןעוועג

 ןבָאה ,(עיסעס יד טניימעג) "דעוו םעד טכַאמעג לטֿבמ, ןבָאה עכלעוו ,"דגנתמה דצ ןוֿפ

 51 ןוצר רעייז טול ןינע םעד ןקידנערַאֿפ טנָאקעג טינ יז

 דנַאלסױא ןיא דעװ ןוֿפ םינינע עלערוטלוק-זעיגילער יד ןגעוו ןדייר טינ ןָאקימ

 ןבָאה לטיּפַאק ןטשרע ןיא .רֿפס ןשידִיי םוצ גנויצַאב ןַײז ןענָאמרעד טינ ןוא

 ןיא עיצקודָארּפ-םירֿפס עשידִי יד שימָאנָאקע קידנציטש דעװ םעד ןעזעג ןיוש רימ

 .עג ַא טריֿפעג ךיוא טָאה רע .טייקיטצט ןַײז טּפעשעגסױא טינ ךיז טָאה םעד טימ ,ןלױּפ

 ןקורד וצ םירבחמ ןֿפלָאהעגטימ לָאמוצ ,ןלױּפ ןיא ןזעוו-ךוב ןשידִיי ןרעביא לָארטנָאק ןסיוו

 ןוא ןבעגעג ,דנַאל ןוֿפ תוליהק יד ןיא טײרּפשרַאֿפ ייז ןיילַא וליֿפַא ןוא םירֿפס ערעייז

 .ָאנָאקע ןקיטכיוו ַא ךיוא טַאהעג טלָאמעד טָאה המּכסה יד *'.װ"זַאא תומּכסה ןבעגעג טינ

 ,ןטרָאד ,תמא תפש 4

 ,תירוהז ןושלו תמא תֿפש ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ,א"יקּת רָאי ןוֿפ דעװה סנרּפ ןופ וירב 0
 .ה"נ ףד ,ֿבקעיב תודע ;ד"ס ףד ,תואנקה תֹיוּה 1

 .17--76 'ז ,היצרת ֿביֿבא.לּת ,תיקנַארֿפה הצונּתה תודלוּתל ,ןַא בַאלַאב 2
 ףיוא גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנוקריו רעד ןגעוװ .א"ג--'נ ףד ,תודצ תוחול ,ץישגע בײא 5

 ,325 יז ,(1903) 1 'ב ,ןבמזטטסמ 0. ןט0.514. (265611501814 ןיא ,ןעביל :עז ץראל ץוח ןיא
 ,ה"נ ףד ,ֿכקעיב תודע 4

 {378--30/ ,{א ,'רֿפס תירקא ןיא ךוב םוצ גנו;צַאג ןַײז ןוא דצװ ןגעװ ןעלקיטרַא ענַעמ עז 5
{1;,; 105--110, 252 --264, 



 79 דנַאלטױא טימ ןֿפגנולצַאב ענַײז ןיא תֹוצרַא עברַא דעו רעד

 ,רענעייל ןרַאֿפ עיצַאדנעמָאקער ַא זיולב טינ ןטלַאהטנַא ֿבור יּפ לע טָאה יז :טנעמָאמ ןשימ

 .ֿפױא יד זיב ,ןרָאי ייר ַא ןוֿפ ךשמ ןיִא רֿפס םעד ןקורדוצרעביא רוסיא ןַא ךיוא רָאנ

 .רעטנוא ערצסערג ַײב .רעקורד םעד ןַײז וצ לוֿבג-גיסמ טינ ידכב ,ןייגעצ ךיז טצװ ענַאל

 םוצ ןדנעװ דנַאלסױא ןוֿפ ךיוא רעבירעד ךיז ןעמ טגעלֿפ עקיזיר רצמ טימ ןעגנומענ

 ןוא 1674 ןרָאי יד ןיא ןבעגעג דעװ רעד טָאה ?ומּכסה ענױזַא .המּכסה ַא ךָאנ דעוו

 ןוֿפ ןוא ץילב ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא-ך"נת עשטַײט:שידִיי ייווצ ןקורד םוצ 1718--7

 "םירענו םינטקו םישנ ,םישנאל , רוביח ַאזַא ןוֿפ ןצונ ןסיורג םעד קידנעצזנַײא ,(ןזיוהנציוו

 סעּפָארּפ רעדירב יד רע טיג 1751 רָאי ןיא *?.(ךעלגנַיי ןוא רעדניק ,ןעױרֿפ ,רענעמ רַאֿפ)
 טרעװרַאֿפ ןוא עגַאלֿפױא רעַײנ ַא ןיא ס"ש םעצד ןקורד וצ המּכסה ןַײז םַאדרעטסמַא ןיא

 טינ טָאה דעװ ןוֿפ רוסיא רעד * .רָאי 25 ןוֿפ ךשמ ןיא ןָאש וצ רעקורד ערעדנַא סע

 ַײנ סָאד ןוֿפ ןבױהעגנָא קיטַײצכַײלג ןעמ טָאה (דנַאלשטַײד) ךַאבצלוז ןיא ןוא ,ןֿפלָאהעג

 רעד ףיא רע טָאה ,ןוֿפרעד טסוװרעד ךיז טָאה דע רעד זַא .ס"ש םעד ןבצגוצסיורַא

 ןוא (1755--ו"טקּת םחנמ ח"כ) םרח ןברַאה ַא טגײלעגֿפױרַא ךַײלג עגַאלֿפױא רעכַאבצלוז

 ןָא ,הארתה ַא ןָא ,דעװ ןוֿפ גנוריגַאער עקילַײא ןוא עֿפרַאש יד *"הֿפרש וצ ןעוועג ןד יז
 ןוֿפ םינבר יד טכַארבעגֿפױא קרַאטש טָאה ,םינבר עקיטרָא יד טימ ןַײז וצ ֿבשיײמ ךיז

 ץנעדנָאּפסערָאק עֿפרַאש ַא םעד ןגעװ טריֿפעג ךיז טָאה רָאי עכעלטע ןוא ,דנַאלשטַײד

 טָאה גנוריגער עשילוּפ יד ןענַאװ זיב *,ןליױּפ ןוא דנַאלשטַײד ןוֿפ םינבר יד ןשיװצ

 1764 דצוװ םעד טרידיווקיל

 .254--253 ,81 ,רֿפס תירק ךיוא ל"גרּפ .ט'לּת םַאדרעטסמַא ןיא טקורדעג עדײב 6

 ,ב"יקּת םַאדרעטסמַא ,תוכרב ,ילֿבב דומלּת 7

 ןס16 ןיא ג ר צ ב נ ַײ וװ ךיוא ילגרֿפ .ד"כְקּת |טַאדרעטסמַא) ,הריאמה הי-לקּפסאו םיניע חתּכ ,סעּפָארּפ 5

 תסטז2196268 10:0046ז616ת גמ 5ט120800, ןגמ:טטסמ 467 ן04.-110. (165611860811, (1903) 1 דנַאב.

 ינײטש ףסוי 'ר ןוֿפ ףסוי ןורכז ת"וש ;499--496 יז ,1928 יגרָאי ,אסש } ןיא ץיװָארָאה 5

 .'ב 'יס ,טּפשמ ןשוח קלח ,ג7לקת אדרויֿפ ,טדרַאה



 להק רענבוד ןוֿפ סקנּפ רעד

 ןטנעמוקָאד הליהק ןוא תונק ת עטכעלטנפערַאֿפ טינ)

 (קרָאי-וינ ץַאטיװעל .א קחצי ןוֿפ

 ןוֿפ ןוא ענליוו ןיא טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןוויכרַא יד ןיא
 םעד ןוֿפ סעיּפָאק עשיטנעדיא ןַארַאֿפ ןענַײז םילשורי ןיא קעטָאילביב-טעטיסרצווינוא רעד
 החּפשמ יד טמַאטש סע רעכלעוװ ןוֿפ ,ֿבגַא טָאטש רעד ןוֿפ *,הליהק רענבוד ןוֿפ סקנּפ
 ןענַײז םיא ןוֿפ ןגוצסיוא .ענבוד ןיא ךיז טניֿפעג סקנּפ ןוֿפ לַאניגירָא רעד .ווָאנבוד
 ןוא ? "ץילמה, ןיא תוילגרמ .ח ךרוד ןוא !"רוא רקבה, ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא וּתעשב
 טינ םויה דע ךָאנ רעבָא זיא סקנּפ ןוֿפ לטרעֿפ ַא יו רעמ +,"יתבר אנבוד , ךוב ןַײז ןיא
 +ףןעמַאנסױא עניילק טימ .לָאמ ןטשרע םוצ ָאד טנַײשרעד ןוא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ
 5.טסקעט ןלוֿפ םעד ךיז רַאֿפ טציא רעשרָאֿפ רעד טָאה

 ןוֿפ תונקּת (א :ןלייט ייווצ ןוֿפ ןעיײטשַאב ,טריקילבוּפ ָאד ןרעוו סָאװ ,ןגוצסיוא יד
 טעמּכ ,ןטנעמוקָאד ענעדײשרַאֿפ ףלע (ב ?,ֿפַארגַארַאּפ 141 ןטלַאהטנַא סָאװ 5,1717 רָאי
 ,ה"י ןט18 ןוֿפ עלַא

 וצ רעבירַא זיא יז רעדייא ,1795 זיב טָאה ,ןילָאװ ץניװָארּפ רעד ןיא ,ענבוד
 רעד ייז ןשיװצ ,םינבר עסיורג עריא טימ קידנריצלָאטש ,ןלױּפ וצ טרעהעג ,דנַאלסור
 ה"י ןט17 ןוא ןט16 ןיא רעבָא .(עסיורג יד) "יתבר, ןֿפורעג ךיז יז טָאה ,"שודקה ה"לש,
 תליחּת יז טָאה תוצרַא 'ד דעװ םעד ןיא ;לטעטש ןיילק ַא ןעװעג ךָאנ ענבוד זיא
 סָאװ ,"רעדנעל, רַיֿפ יד ןוֿפ עטסנעלק יד ןעװעג זיא ןילָאװ .עלָאר עניילק ַא טליּפשעג
 לּפַאטש ןטסקירעדינ ןֿפױא ןענַאטשעג זיא ענבוד ןוא ,דעװ םעד טלעטשעגֿפױנוצ ןבָאה
 ה"י ןט18 ןיא טשרע .עלווָאק ןוא רימדול ,ץענעמערק ,קציול ,הָארטסָא ךָאנ--.ןילָאװ ןיא
 יקצינלעמכ סָאװ ,ןברוח םעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוק וצ הגרדהב ןָא לטעטש סָאד טבייה
 ןיא ןענַײז 1650 ןיא .ןסקַאװעגסױא ךיג זיא גנורעקלעֿפַאב יד .טכַארבעג ריא ףיוא טָאה
 ןבָאה 1713 ןיא ןוא ,עכעלטסירק 141ןוא רעזַײה עטרעַײטשַאב עשידִיי 47 ןזעוועג ענבוד
 ןרעַײטש יד ןוֿפ לטירד ייווצ טלָאצעג ןבָאה ןוא טייהרעמ ַא טצדליבעג ןדִיי יד ןיוש
 רעד ,2535 זיב -- 1787 ןיא ןוא 1484 זיב ןסקַאװעגסױא ןדִיי לָאצ יד זיא 1784 ןיא
 ןענַײז ןטקַארטנָאק רעגרעבמעל יד תעב .טרעסעברַאֿפ ךיוא ךיז טָאה ֿבצמ רעשימָאנָאקצ

 .ךַײר ןרָאװעג טָאטש יד זיא ,ענבוד ןייק (1793--1772) טַײצ רעסיוועג ַא ףיוא רעבירַא
 ןכעלטֿפַאשטריװ ריא ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ רעד ןוא גנורעקלעֿפַאב ריא ןוֿפ סקּוװ םעד טימ
 טָאה ןעמ .טָאטש רעד ןוֿפ תוֿבישח עכעלטֿפַאשלעזעג יד ךיוא ןסקַאװעגסױא זיא ֿבצמ
 דעװ םעד ןיא וליֿפַא ןוא טעטש עקימורַא יד ןיא ענבוד טימ ןענעכער ןצמונעג ךיז
 ןיא לייטנָא ןעמונעג לשצה-עשוהי ֿבר רענבוד רעד טָאה 1724 ןיא ,אֿפוג תוצרַא עברַא
 רעײטשרָאֿפ רענבוד ַײרד רימ ןעניֿפעג 1758 ןיא ;דעװ םענוֿפ םינבר?יד ןוֿפ גנוציז ַא

 ןוא עיּפָאק יד טגרָאזַאב רימ טָאה סָאװ ,ָאװיי ןופ גנוטלַאװרַאֿפ רעד קנַאד ןַײמ סיוא קירד ךיא *

 ערעײז רַאֿפ ןָארַא ב .ש ר"ד ןוא יק צַאש .י ר'ד ךיוא זחונירשי רצקיצדַאה ַא ,קרָאיײוינ ןייק טקישעגוצ

 נר ב ח מ רע ד --- ,טעגרַא ןַײמ וצ ןזַײװגָא
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 םענוֿפ גנוֿפַאשּפָא רעד ֿברע ,1762-- 1760 ןיא ןוא ,ווָאנַאמכַאר ןיא רָאֿפנעמַאזוצ ַא ףיוא

 ןוֿפ עקריאמ ,םיֿבשוּת עריא ןוֿפ רענייא סָאװ ,וצרעד ןעוװעג הכוז ענבוד טָאה ,דעוו

 ,תוצרַא עברַא דעװ ןוֿפ סנרַּפ רעד ןרָאװעג זיא ,(יקסניבוד) ענבוד

 ןשילױּפ ןוֿפ ןבעל ןטסקינייװעניא םעד ףיוא ןַײש ַא ןֿפרַאװ םיסקנּפ עשלהק יד

 ןוא ווָאנבוד .ש .ןשימָאנָאקע םעד ןוא ןלַאיצָאס םעד ןה ,ןשיטילָאּפ םעד ןה ,םוטנדַיי

 םיסקנּפ יד טיול ןרידוטש וצ זיא סע קיטכיו יװ ,ןזיװעגנָא גנַאל ןיוש ןבָאה ערעדנַא

 ןבעל עשידִיי סָאד ויא ןעמַאנסיױא עניילק טימ .תוליהק ערעדנוזַאב יד ןוֿפ ןבעל סָאד

 טַאהעג ןבָאה ןדִיי וו ,טרָאד וליֿפַא תמחמ ,טריזילַארטנעצע ד ןעװעג תולג ןיא

 עשירעבעגצעזעג עטסכעה יד ןעװעג הליהק עדעי זיא ,טכער עמָאנָאטױא עטיירב

 .םינינע עטסקינײװעניא עריא רַאֿפ ץנַאטסניא

 ןֿפַאשעג ןענעק רעבירעד טעװ ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידִיי ןגעו דליב ןײמעגלַא ןַא

 רעסיורג ַא ןוֿפ ןלַאירעטַאמ-ויכרַא ערעדנַא ןוא םיסקנּפ יד ןעװ ,טלָאמעד רָאנ ןרעוו

 עכלעזַא ןוֿפ "סוּפרָאק  ןימ ַא .ןרעו טעברַאַאב קיטנורג ןלעװ טעטש ענלצנייא לָאֵצ

 ,טלעװ רערָאג רעד ןיא ןקעטָאילביב ענעדײשרַאֿפ ןיא טײרּפשעצ ןענַײז סָאװ ,םירוקמ

 ,עטנרעלעג ןוא רעשרָאֿפ יד ןוֿפ טעברַא רעקידתוֿפּתושב רעד ךרוד ןרעװ ןּבעגעגסױרַא ףרַאד

 .ָאירָאטסיה רעשידִיי רעקיטציא רעד ןוֿפ ןבַאגֿפױא עטסקיטכיװ יד ןוֿפ ענייא זיא סָאד

 .לטימ ןוֿפ טַײצ רעד ןוֿפ ןבעל ןשידִיי ןטסקינייװעניא םענוֿפ גנושרָאֿפ רעד רַאֿפ עיֿפַארג

 5ֿ,רעטלע

 רענבוד ןוֿפ ןטנעמוקָאד עלַא ןוֿפ לּכה-ךס ןצרוק ַא ןבעג וצ העדב ָאד בָאה ךיא

 .צעזעג ַא רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש תונקּת .1717 ןוֿפ תונקּת יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא סקנּפ

 ןטױל .טנעמוקָאד רעשידירוי ַא יװ לּכ.םדוק ןרעװ טכַארטַאב ןזומ ןוא ווּורּפ ןשירעבעג

 ןֿפַאש טנעקעג ,רעײטשרָאֿפ עריא ךרוד ,הליהק ַא ןוֿפ טייהרעמ עדעי טָאה ןיד ןשידִיי

 .ילעב) רעבעגצעזעג עלעיצעּפס .רעדילגטימ עלַא רַאֿפ ֿבוח ַא ןַײז ןלָאז סָאװ ,ןצעזעג

 ֿבור סָאד ,תונקּת עכלעזַא ןלעטשוצֿפױנוצ ידּכ ןרעוו טמיטשַאב להק ןוֿפ ןגעלֿפ (תונקּת

 ץצזועג ןוֿפ חוּכ ןקיטליגדנע ןַא ןבָאה וצ ידּכ .תינקּת עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא

 רעײטשרָאֿפ םעד ,ֿבר ןשיטָאטש םעד ךרוד ןרעו טקיטעטשַאב טזומעג תונקּת יד ןבָאה

 סָאװ ,חוּכ רעלַארטנעצ רעד ןעװעג םורַא ױזַא זיא ךורע-ןחלוש רעד .הכלה רעד ןוֿפ

 ענעדײשרַאֿפ ןיא תוליהק ענלצנייא ןוֿפ ןבעל סָאד טריזירַאדנַאטס ןוא טקינײארַאֿפ טָאה

 .ַײברַאֿפ ךיא לע ,הליהק רענבוד ןוֿפ תונקּת יד ָאד קידנבַײרשַאב .רעדנעל ןוא ןטַײצ

 ןעועג ןעגנונעדרָארַאֿפ עשלהק עלַאקָאל יד ןענַײז ױזַא יװ ,ןזַײװַאב ןוװּורּפ קידנעייג

 ?,םיקסוּפ יד ןיא ןוא דומלּת םעניא טלצרָאװעגנַײא

 רעשִיערבעה רעד ןיֿפ טייקיטכיצ רעד ףױא ןזַײװּוצנָא טנַאסערעטניא זיא סע

 עשיערבעה יד טָאה רעטלעלטימ ןצנַאג ןוֿפ ךשמ ןיא .ללכב םיסקנּפ יד ןיא ךַארּפש

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןוא םישורד ,תוֿבושּתו-תולאש יד ןיא רָאנ טינ טבעלעג ךַארּפש

 ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןוא תוליהק ןוֿפ םיסקנּפ יד ןיא ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעשינבר

 ןוא ןטנעמוקָאד עלַאגעל ןטלַאהטנַא רקיעב ןבָאה סָאװ ,םיסקנּפ יד ןוֿפ ךַארּפש יד .תורֿבח

 ןוא עכעלטקניּפ ַא ןַײז טזומעג טָאה ,םינינע עכעלגעטגָאט טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה

 ,םיקוסּפ יד .דומלּת ןוֿפ ןוא ך"נּת ןוֿפ ליטס םעד ןוֿפ זעטניס ַא ןעוװעג זיא יז .ערָאלק

 ןענַײז יז לַײװ ,ןֿפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא טסַאֿפעגנַײרַא ןענַײז ,טצונַאב טרָאד ןרעוו סָאװ

 טָאה ףירגַאב ןסיוועג ַא רַאֿפ טרָאװ קיסַאּפ ַא ןעוו .קלָאֿפ ןוֿפ ליומ .ןיא ןעוועג קידנעטש

 רעייז טימ טצונַאב ַײרֿפ ךיז סקנּפ ןוֿפ רעבַײרש יד ןבָאה ,שיערבעה ןיא טלעֿפעג

 ןיא רימ ןעניֿפעג םעד תמחמ .דנַאל ןוֿפ ךַארּפש רעד טימ רעדָא ךַארּפש רעטדערעג

 רעבָא ןענַײז סע .רעטרעװ עשילױוּפ ןוא עשידִיי לסיב טכער ַא ןלױּפ ןוֿפ םיסקנּפ יד

 "ץיק, ,"לגלג, ,'םוכס, ב"צ יו) שיערבעה ןיא ןֿפירגַאב עַײנ ןרָאװעג ןֿפַאשעג ךיוא

 עיֿפַארגָאקיסקעל עשִיערבעה יד .רעטרעוװ עסיוועג ןוֿפ שטַײט םעד ןרעדנע ךרוד (וו"זַאא

 ייז .םיסקנּפ יד ןוֿפ עיגָאלָאנינרעט עשיֿפיצעּפס יִד ןרידוטש ןוֿפ ןעניוועג ךס ַא טעװ

 (6) ןטֿפילש לשילאטּסיה



 להק רענבוד ןֹופ סקנּפ רעד

 ןשיווצ קוליח ןייק טכַאמעג טינ טֿפָא רעייז ,קודקיד רצייז ןיא ַײרֿפ ןעוועג ךיוא ןענַײז

 ָאטינ רעבָא זיא סע .(המודּכו הֿפיסא היהישּכ ,םישדח תֹונקּת ,םינש ינש) הֿבקנ ןוא רכז

 .סיוא עשילַאקיטַאמַארגמוא עקיבלעז יד ;? קיטַאמַארג רצייז רעביא ןריזינָאריא וצ סָאװ

 רוד רעדעי טַײצ רענעי ןוֿפ רוטַארעטיל רעשינבר רעד ןיא ךיוא רימ ןעניֿפעג ןקורד

 ,ןעמרָאֿפ עשיטַאמַארג ענעגייא ענַײז ךיז טֿפַאש

 עניימעגלַא ןיא רָאנ ןרעװ ןבעגעג ָאד טעװ ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ טלַאהניא רעד

 .עגנַײרַא טכַײל ןענעק ,טסקעט ןשִיערבעה םעניא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,םיטרּפ יד ,ןכירטש

 ,דליב םענײײמעגלַא םעד טָא ןיא ןרעװ טסַאֿפ

 ןוֿפ ןלַאװ יד רָאֿפ ןעמוק ,חסּפ דעומה-לוח גָאט ןטשרע םעד ,רָאי רעדעי .ל הק
 רעגריב רָאנ ןבָאה (יֿפלק) טכערלַאװ .ֿבר ןוֿפ החנשה רעד רעטנוא להק ןוֿפ עטמַאַאב יד

 טשרצוצ .עטקצרידמוא ןענַײז ןלַאװ יד .תודמול ןוא םוטכַײר ןיא דנַאטש ןסיוועג ַא ןופ
 ןעמיטשַאב ףניֿפ עקיזָאד יד ןוא (םיררוב) רעבַײלקסױא 5 לרוג יּפ.לע ןעמונעגסױרַא ןרצוו
 םעד ץוח .םירוקיע 6 ,םיֿבוט 23 ,םישָאר 4 :רָאי ןקידנעמוק םעד רַאֿפ עטמַאַאב 12 יד
 .הקדצ יאבג) לוש רעשיטָאטש רעד ןוֿפ םיאבג 6 ןוא םינייד 15 ןבילקעגסיוא ךיוא ןרעוו
 גזיולק ןוֿפ םיאבג 3 ןוא (הלודג

 .סנרּפ רעד זיא רע ;םינינע עשלהק יד "שָאר, רעדנוזַאב ַא ןָא טריֿפ שדוח ןדעי

 ןרעװ ןטרָאד ןעמוק טַײלסלהק 12 ערעדנַא יד ןזומ ,גנוציז ַא טֿפוררַאֿפ רע ןצװ ,שדוח
 ןוא ןענָאזרעּפ עטַאוירּפ ןשיוװצ םיטּפשמ ךיוא יװ ,ןגָארֿפ עשיטָאטש עלַא ןעמונעגֿפױא

 טבַײרשרַאֿפ רֿפוס רעדָא שמש רעד .ןכַאז.טלעג טימ ןָאט וצ טינ ןבָאה סָאװ ,םינינע
 יד ןוֿפ 12 .םיגייד יד ןטּפשמ ןכַאזטלעג !?להק ןוֿפ ןסולשַאב יד גנוציז רעד ַײב ךַײלג

 טינ ןעק ןיד-תיב ןייא .6 וצ סעּפורג ייווצ ןיא טלייטעצ ןרעװ ןוא עטלָאצַאב ןענַײז 5
 ןסולשַאב ערעייז ןענַײז תורוּת-ןיד ערענעלק ןיא ,ןרעדנַא ןַא ןוֿפ ןיד-קסּפ םעד ןכַאמרעביא
 רצייז רַאֿפ ןגירק ייז סָאװ ,טלעג-קסּפ סָאד .ֿבר םעד ןוֿפ גנוקילײטַאב רעד ןָא קיטליג
 .רַאֿפ ךַײלג טרעוו ןיד-קסּפ רעד .ֿבר םעד ןוא םינייד יד ןשיווצ טלייטעצ טרעוו ,טעברַא
 גפןעמענ ערעייז ןענעמתח םינייד עלַא ןוא ןבירש

 רעקיבלעז רעד וצ ןוא תסנּכה:תיב ןיא רדס ןֿפױא ףיוא ןסַאּפ לוש ןוֿפ םיאבג 6 יד
 ןֿפור ןוא טָאטש ןוֿפ ןטלַאטשנַא .הקדצ יד ףיוא החגשה עניײמעגלַא יד ייז ןבָאה טַײצ

 תונקּת יד ןוֿפ ןעגנומיטשַאב יד טיול ןריֿפ ךיז ןזומ ייז .הלודג-הקדצ יאבג רעבירעד ךיז
 ערעדנַא ןיא ןוא "ךרבש ימ, ןכַאמ םַײב ,ֿבוט - םוי ןוא תבש תוילע יד ןלייטעצ םַײב
 ןעמוק זומ ,ןשָארג רעבלַאה ַא זיא םוכס ןַײז סָאװ ,רעלָאצ-רעַײטש רעדצי .םינינצ-לוש
 .לעב ַא סָאװ ,טלעג סָאד .ןינמ ַא וצ ןייג טינ ןוא לוש ןיא ֿבוט-םוי ןוא תבש ןענעװַאד
 .ֿברע זיב טלָאצעגסיוא ןבָאה רע זומ ,"תווצמ , פנעדײשרַאֿפ ןגירק םַײב רדנמ זיא תיבה
 עשיטָאטש יד ןשיװצ לוש רעד ןוֿפ הסנכה יד רעדנַאנוֿפ ןלייט םיאבג יד .רֹוּפיּכ-םוי
 ןענעק טימרעד סָאװ ,טַײל עמערָא יד (ןטעלּפ) "ךצלווירב , ןביג ייז ,ןטלַאטשנַא-הקדצ
 רָאט םיאבג יד ןוֿפ שינעבױלרעד רעד ןָא .רעזַײה עשיּתבה:לעב ןיא ןסע ןייג ענעי
 ןלעטשקעװַא ,רעזַײה יד רעביא רעדָא לוש ןיא עקשוּפ ַא טימ ןײגמורַא טינ רענייק
 ןעלמַאז וצ ידּכ ,םלוע-תיב ןֿפױא רעדָא לוש ןוֿפ שילָאּפ ןיא רוּפיּכ:םוי.ֿברע רעלעט ַא

 14 עטַאװירּפ רעדָא עשלהק ,ןקעװצ עסיוועג רַאֿפ טלעג

 יד ןענָאמֿפױא זיא להק ןוֿפ טעברַא עטסרעװש ןוא עטסקיטכיוװ יד .ןר ע ַײ ט ש
 עלַא ןענַײז סָאװ ,תוֿבוח ערעװש יד ןוא תואצוה עקיֿפײל יד ןקעד וצ ףיוא ןרעַײטש
 ןרעַײטש יד ןגײלרעדנַאנוֿפ ןוֿפ טעברַא יד ,הליהק רעד ףיוא אשמ ַא יװ ןגעלעג לָאמ
 ןעמענ סנעמעוו) םימלענ :(סרעצַאש) 'םיאמש , סעּפורג ַײרד ךרוד ןרָאװעג ןָאטעג זיא
 .םיאמש-רעביא ןוא (טנַאקַאב ןעוועג ןענַײז ןעמענ סנעמעוו) םייולג ,(דוסב ןּבילבעג ןענַײז
 .עגסיוא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ 4 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא - "םימלענ, יד--עּפורג עטשרע יִד
 ןיא םיּתביילעב ערעכַײר ןוא עטנרעלעג רעמ יד ןוֿפ לרוג ךרוד םייהצג ןרָאװעג ןבילק
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 ןײגכױרַא ןענעק טינ ןגעלֿפ ייז .ןענַײז ייז רעװ ,ןסיוו טרָאטעג טינ טָאה רענייק .טָאטש
 עקירָאיַארַאֿפ ןוֿפ ךמס ןֿפױא .טעברַא רעייז טקידנערַאֿפ ןבָאה ייז רעדייא ,זיוה ןוֿפ
 טצַאשעגּפָא ןבָאה ייז ּוװ ,רעטסייר רעדנוזַאב ַא טיירגעגוצ ייז ןוֿפ רערעדעי טָאה תומישר
 ,יד ןוֿפ ה"ד ,םיאנוש ערעייז רעסיוא ,טָאטש ןיא תיבה-לצב ןדעי ןוֿפ ןגעמרַאֿפ םצד
 .רַאֿפ יז ןוֿפ ַײרד עטשרע יד ןגעלֿפ ףוס םוצ .טגירקעצ ןעוועג ןענַײז ייז ןעמעוו טימ
 טייהרעמ ַא טול סולשַאב ןקיטליגדנע ןַא וצ ןעמוק ןוא ןעגנוצַאשּפָא ערעייז ןכַײלג
 .ילעב ענעי ןוֿפ סנגעמרַאֿפ יד ןבירשעגוצ ייז ןבָאה רעטסייר ןטרעֿפ םעד ןיא .ןעמיטש
 טינ טכער ןייק ןבָאה םיאמש יד ;ַײרד עטשרע יד ןוֿפ םיֿבורק ןעוועג ןענַײז סָאװ ,םיּתב
 .םיֿבורק ערעייז ןיילַא ןצַאש וצ טַאהעג

 ןעמענ ערעייז .ןשטנעמ 3 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא -- "םייולג, יד-- עּפורג עטייווצ יד
 ןטלַאהטנַא טָאה ערעדעי סָאװ ,סענרוא ערעדנוזַאב 3 ןוֿפ ןרעװ ןגױצעגסױרַא ןגעלֿפ
 ןיא םייולג םיאמש עקיזָאד יד ןוֿפ אדֿבוע יד .סרעלָאצ-רעַײטש ןוֿפ ןדַארג ענעדײשרַאֿפ
 טול ,ןלָאצ ףרַאד תיבה.לעב רעדעי ןרעַײטש ליֿפיװ ,ןענעכערסיוא ןיא ןענַאטשַאב
 יד טימ ןעמוקכרוד ןיא ןוא ,תונקּת יד ןיא טמיטשַאב ןענַײז סָאװ ,רעטנעצָארּפ יד
 ןוֿפ ןעגנולָאצ יד ןרעטכַײלרַאֿפ וצ טכער טַאהעג ןבָאה ייז .סרעלָאצ-רעַײטש ענעדיײשרַאֿפ
 עסיורג ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ רעדָא ,טינ ןענידרַאֿפ ןוא ןענרעל ןוא ןציז סָאװ ,ןשטנעמ
 .ןכָאװ 2 ןוֿפ ךשמ ןיא ןרעװ טקידנערַאֿפ טלָאזעג טָאה טעברַא רעייז .סעילימַאֿפ

 .כרוד ןעװעג זיא ,'םיאמש-רעביא , יד ,עּפורג רעטצעל רעד ןוֿפ עבַאגֿפױא יד
 רעטייוצ רעד ןשיװצ םיאנוש טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סרעלָאצ-רעַײטש יד טימ ןעמוקוצ
 ןגָארקעג ןבָאה ?םיאמש-רעביא , ןוא ?םייולג, יד .טַײצ ךָאװ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ,עּפורג
 ןגעװ העוֿבש ַא ןבעגּפָא טלָאװעג טָאה סָאװ ,תיבה-לעב ַא .טעברַא רעייז רַאֿפ טלָאצעג
 סרעצַאש יד יװ םעד רַאֿפ רעדָא ןָאט טנָאקעג סע טָאה ,ןגעמרַאֿפ ןַײז ןוֿפ סיירג רעד
 וצ ןעגנערב ייז ןגעלֿפ ןשטנעמ ַײרד עלעיצעּפס .םעד ךָאנ רעדָא ,טעברַא רצייז ןָא ןבייה
 .רשעמ ןוא "יסקט, טלָאצעג רעניֹוװנַײא רעדעי טָאה םוכס םעד רעסיוא :?העוֿבש רעד
 אשמ יסקט) הכָאלמ ןוא רחסמ ףיוא רעַײטש ַא זיא ("עקבָארָאק , :ּוװשרעדנַא) "יסקט,
 יסקט, ןֿפורעג ךיז טָאה שיײלֿפ ףיוא רעַײטש רעלעיצעּפס רעד .(הלודג יסקט רעדָא ןּתמּו
 ןוֿפ טנעצָארּפ 10-רעַײטש רעקילָאמניײיא ןַא ןעוװעג זיא רשעמ רעד .(קדצ יחֿבוז) "ץ"ז
 16 ןגעמרַאֿפ

 רעבָא ךיז רימ ןליוו .ענבוד ןיא ןרעַײטש יד ןוֿפ דליב עגײמעגלַא סָאד זיא סָאד
 ךיז רימ ןסיוטש ,ןינע םעד ןוֿפ םיטיּפ עלַא ןײטשרַאֿפ ןוא עגַארֿפ רעד ןיא ןֿפיטרַאֿפ
 ןלױּפ-טלַא ןיא ןרעַײטש עשידִיי ןוֿפ עגַארֿפ יד ,ןכַאז עכעלדנעטשרַאֿפמוא ךס ַא ןָא ןָא
 זַא ,ףיורעד טכער טימ ןָא טזַײװ ווָאנבוד .ש ןוא ,ןרָאװעג טרידוטש קיניײװ ללכב זיא
 טיבעג ןֿפױא ןרָאװעג ןָאטעג קיניײװ זיא סע ביוא ??.קיטיינ רעייז זיא גנושרָאֿפסױא ַאזַא
 ךָאנ זיא -דעװ םעד רַאֿפ ןוא הכולמ רעשילױּפ רעד רַאֿפ -- ןרעַײטש עלַארטנעצ יד ןוֿפ
 ,ןלַאירעטַאמ יד ןיא .תוליהק ענלצנייא יד ןיא ןרעַײטש ןוֿפ םעטסיס יד טנַאקַאב רעקינייוװו
 עלַאקָאל ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןבעגענּפָא ץַאלּפ ליֿפ רעייז טרעוו ,טריקילבוּפ ָאד ןרעוו סָאװ
 םעד ןגעוו גנולעטשרָאֿפ ערָאלק ַא ןֿפַאש וצ ךיז רעווש זיא ןגעװטסעדנוֿפ ןוא ,ןרעַײטש
 ךס ַא ןעװ ,ןרעװ ןבירשעג ןענעק טלָאמעד רָאנ טצװ עיֿפַארגָאנָאמ עכעלטנירג ַא .ןינע
 טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ןעו ןוא ןרעװ טכעלטנֿפערַאֿפ ןלעװ טציא זיב יװ םיסקנּפ רעמ
 לַײװרעד .ןרעװ טשרָאֿפעגסױא ןלױּפ ןוֿפ םעטסיס-רעַײטש ענײמעגלַא יד ךיוא טצװ םעד
 ןֿפרָאװעגּפָא רעדָא טקיטעטשַאב ןלעװ סָאװ ,סעזעטָאּפיה טימ ןענעגונַאב ךיז רימ ןזומ
 .ןעגנושרָאֿפ עקידרעטעּפש ךרוד ןרעוו

 .טּפױה יד ןענַײז ,טגָאזעג יװ .הליהק רענבוד ןוֿפ תוסנכ ה יד ןגעװ לּכ-םדוק
 זומ ָאד .לגלג ,רשעמ ,יסקט ,םוכס :ןעװעג טייקיטכיוו רעייז ןוֿפ רדס ןטיול ןרעַײטש
 סָאװ ,םוכס ןוא לגלג ןענימרעט ייווצ יד ןוֿפ שטַײט רעד זַא ,ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא
 ןיא ןדיײשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ,ןרעַײטש עלַארטנעצ יד רַאֿפ ךיוא ןרָאװעג טצונַאב ןעגַײז
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 רעלעיצעּפס ַא :טניימעג ("תלוגלג , ,"לוגלג, :רעטֿפָא) לגלג טָאה לַארטנעצ ,ןלַאֿפ עדייב

 רָאי ןזיב - ןדליג ןייא ןוֿפ סיירג רעד ןיא הכולמ רעד תֿבוטל ןדִיי ףיוא רצַײטשּפָאק

 .הכולמ רעד סנטשרט :טניימעג סע טָאה לַאקָאל .רָאי םעד ךָאנ-ןדליג 2 ןוֿפ ןוא ,4

 ןיא רימ ןעניֿפעג ױזַא .ןקעװצ עלַאקָאל רַאֿפ רעַײטשּפָאק רעדצי סנטייווצ ןוא רעַײטש

 עמצרָא רַאֿפ תוצמ ףיוא ןדליג ןבלַאהרעדנָא זיב ןבלַאה ַא ןוֿפ רעַײטשּפָאק ַא ענבוד

 ךס ַא רָאנ ,דליג ןייא טינ ןעװעג שיטקַאֿפ זיא ,רעדיוו ,רעַײטשּפָאק-הכולמ רעד .טַײל

 סע .עמערָא יד רַאֿפ ןלָאצ טֿפרַאדעג ןבָאה עכַײר יד סָאװ ,רַאֿפרעד רשֿפא :*,רעכעה

 ןיא רעַײטשּפָאק-הכולמ ןלעיצעּפס ןייק טָאה ןעמ ּוװ ,רעטרע ןעוועג ךיוא רעבָא ןענַײז

 סָאד .תוסנכה ערעדנַא עריא ןוֿפ טלָאצעג סע טָאה הליהק יד רָאנ ,טנָאמעג טינ ןצנַאג

 הליהק רעד ןוֿפ תוסנכה עלַא ןענַײז ןײמעגלַא ןיא סָאװ ,רַאֿפרעד ךעלגעמ ןצוועג זיא

 ןלַאֿפ בור םעד ןיא רעַײטשּפָאק ןוֿפ טלעג סָאד טָאה ןעמ ןוא ,עסַאק ןייא ןיא ןעגנַאגעג

 .טנָאמעג טלָאמעד ןענַײז ןרעצַײטש לַײװ ,ךעלדנעטשרַאֿפ זיא סָאד .רעדנוזַאב ןטלַאהעג טינ

 ןגָארטעג טָאה ייז רַאֿפ תוירחַא יד ןוא ,תוֿברע רענײמעגלַא ןוֿפ ּפיצנירּפ ןטיול ןרָאװעג

 רעַײטשּפָאק-הכולמ רעד זיא ללכב .ןָאזרעּפ עלעודיווידניא יד טינ ןוא עצנַאג ַא יו הליהק יד

 .הליהק רעד ןוֿפ תואצוה עטסנעלק יד ןוֿפ ענייא ןצוועג

 סצ זיא לַארטנעצ .ןסנַאינ ענעדײשרַאֿפ טַאהצג טָאה "םוכס , קורדסיוא רעד ךיוא

 הכָאלמ ,לדנַאה ,ןגעמרַאֿפ ,ּפָאק ןוֿפ -- ןדִיי ןוֿפ ןרעַײטש ײלרעלַא רַאֿפ ןרָאװעג טצונַאב

 דנַאּברַאֿפ ןשיוטיל רעדָא ןשיליוּפ םענוֿפ עסַאק רעד ןיא ןסָאלֿפעג ןענַײז סָאװ ,וװ"זַאא

 טלמַאזעג זיא סָאװ ,עמוס עצנַאג יד ןסייהעג טָאה "הנידמה םוכס, ,"רעדנעל , יד ןוֿפ

 טמוק סָאװ ,עמוס יד טניימעג ךיוא טָאה סע .דעװ םענוֿפ תואצוה יד ןקעד וצ ןרָאװעג

 ןיא ןרָאװעג טלייטעצ לּכה .ךס רעד ןזיא לָאמטֿפָא ."רעדנעל, ריֿפ יד ןוֿפ ןדעי ןוֿפ

 עמוס עטמיטשַאּב ַא ןֿפָארטַאב טָאה "םוכס, רעדצי ןוא ,"תומוכס , ערענעלק לָאצ רעסיוועג ַא

 .'ז 7.400 ..ד"ע, :טייטש "הנידמה סקנּפ םעד ןוֿפ ע"קּת ףיעס ןיא ב"צ ױזַא ;טלעג

 ןעמ טָאה ןדליג 7.400 ןוֿפ ֿבוח ַא ןלָאצוצּפָא ידּכ זַא ה"ד ,"הנידמה תומוכס 92 ...תובגל

 טָאה לַאקָאל .ןדליג 80 טֿפערטַאֿב ייז ןוֿפ ערעדעי סָאװ ,תומוכס 92 ןיא טלייטעצ סע

 רעדָא רחוס ַא ןוֿפ "םוכס , רעד זיא ענבוד ןיא .רעַײטש-ןגעמרַאֿפ ַא טניימעג ֿבור סָאד "םוכס,
 ,ןשָארג 1!/;- ןדליג 900 ,ןשָארג 1 ןזעװעג ,ןרליג 600 טגָאמרַאֿפ טָאה סָאװ ,רעמערק

 ןדליג טנזיט רעביא עיצרָאּפָארּפ יד .וו"זַאא ,'רג 3--ןדליג 1,667 ,'רג 2--ןדליג 7

 תמחמ ןוא .רעצוויסערגָארּפ ַא ןעוועג זיא רעַײטש רעד לַײװ ,טרעדנעעג ךיז טָאה ןגעמרַאֿפ

 ערעדנַא ןעמ טָאה ,תיבה-לעב םענוֿפ טײקכעלגצעמרַאֿפ יד טקירדעגסיוא טָאה "םוכס, רעד

 "םיטח תועמ , רַאֿפ ב"צ ןעמ טָאה ענבוד ןיא ."םוכס, ןטיול טגײלעגֿפױרַא ךיוא ןרעַײטש

 .תומוכס 100 ןוֿפ םומינימ ַא רָאי רעדעי "תווצמ , רַאֿפ ,תומוכס 10 ןלָאצ טֿפרַאדעג

 ,סיוא טזַײוװ'ס יװ ?רעַײטש .הליהק טלָאצעג תיבה-לעב ַא טָאה רָאי ַא תומוכס ליֿפיװ

 ,ןתוכרטצה ערעייז טיול תומוכס לָאצ יד טמיטשַאב ,דצוו רעד יו טקנוּפ ,תוליהק יד ןבָאה

 םורַא ןעועג םומינימ רעד זיא ענבוד ןיא .רָאי וצ רָאי ןוֿפ טרעדנעעג ךיז טָאה'ס ןוא

 טָאה ,ןדליג 600 טגָאמרַאֿפ טָאה סָאװ ,תיבה-לעב ַא זַא ,טסייה סָאד .רָאי ַא תומוכס 0

 ,צָארּפ 8,3סיוא טכַאמ סָאד ,רעַײטש-הליהק רָאי ַא (ןדליג 50==) ןשָארג 1.500 ןלָאצ טזומעג

 רעבָא ןענַײז רעטרעוו יד ."םוכס .לעב, ןסייהעג טָאה רעלָאצ .רעַײטש רעדצי

 םוכס לעב) עכַײר רָאג רעדָא עכַײר רַאֿפ ןיז ןשיֿפיצעּפס ַא ןיא ןרָאװעג טצונַאב רעטּפָא

 .ןלַאװ יד ףיוא ןסַאּפוצֿפױא םוכס-לעב רעלעיצעּפס א ןעוועג ענבוד ןיא זיא ב"צ ױזַא .(הוֿבג

 ןביוא ריֿפ יד רעסיױא .סיורג רעייז ןַײז טזומעג טָאה ןרעַײטש ןוֿפ אשמ יד

 .לעב רענבוד ַא טָאה ,רצזַײה ןוֿפ רעַײטש ןלעיצעּפס ןטֿפניֿפ ַא ןוא ןעגנולָאצ עטנָאמרעד

 קרַאטש ױזַא ןעוועג רעבָא ןיא להקה תעד רעד .הקדצ ךס ַא ןבעג טזומעג ךָאנ תיבה

 ןעק ןוא קיליװַײרֿפ ןצנַאג ןיא ןעװעג טינ זיא הֿבדנ ַא וליֿפַא זַא ,ןטַײצ ענעי ןיא

 .לעב עכלעזַא טנָאמרעד ןרעו תונקּת רענבוד יד ןיא .רעַײטש ַא יו ןרעװ טנכערעג

 תוצמ רָאֿפ ,לוש ןיא םידוביּכ ערעדנַא ןוא תווצמ רַאֿפ :ןימ םעד ןוֿפ תואצוה עשיּתבה
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 "ןטעלּפ , ןגירק סָאװ ,טַײל עמערָא ןסע ןבעג ,םירוחב-הֿבישי רַאֿפ "געט , ,טַײלעמצרָא יד

 ןעמענ ךיוא ףרַאד ןעמ .המודּכו רעלעט ןיא ןוא סעקשוּפ ןיא ןעגנולמַאז ,הליהק רעד ןוֿפ
 ,הקזח יװ ,טנָאמרעד טינ תונקּת יד ןיא ןרעװ סָאװ ,תואצוה ערעדנַא יד טכַא ןיא
 19װײזַאא ,טלעג.רענלעז ,תורֿבח:ךַאֿפ רעדָא .הקדצ ענעדיײשרַאֿפ יד ןיא לָאצּפָא

 ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא לייט רעטסערג רעייז סָאװ ,תוסנכה עלַא יד ןענַײז ךָאד ןוא
 .תוליהק יד ןוֿפ תואצוה יד ןקעד וצ גונעג ןעװעג טינ ,הליהק רעד ןוֿפ עסַאק רעד

 ןלַארטנעצ םעד ןוֿפ תוֿבוח ערצווש יד .תוֿבוח ןיא טקנוטעגנַײא ןעוועג קידנעטש ןענַײז יז
 .רעד טציא ?".טסּוװַאב גנַאל ןוֿפ ןיוש ןענַײז "?תוצרַא  ערעדנוזַאב יד ןוֿפ ןוא דנַאברַאֿפ

 יד קידלוש ןעװעג ןצנַײז סָאװ ,תוליהק ענלצנייא יד ןגעוו םִיטרּפ ליֿפ ?!ךיז רימ ןסיוו
 ךיוא .םיװלמ עשידִיי ךיוא ןוא עשידִייטינ ערעדנַא ןוא םיצירּפ ,ןלָאיצסָאק ,ןריטסַאנָאמ
 רָאלק רימ ןעעז ןרעַײטש ןגעו תונקּת יד ןוֿפ .ללּכה ןמ אצוי ןייק ןעוועג טינ זיא טנבוד
 םירחוס עקיטרָאד יד ןגעוו ךיז ןסיוורעד רימ .ןדִיי רענבוד יד ןוֿפ ֿבצמ ןשימָאנָאקע םעד
 ,סעקינרעכָאװ ,רעמערק ןגעװ ,לדנַאה ןטסקיניײװסיױוא ןוא ןטסקינייװעניא רצייז ןוא
 ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרַא ענעדײשרַאֿפ יד ןגעוו ךיוא יוװ ,סרעקנעש ,סרעַײרב ,סערַאדנערַא
 .קרַאמ רענבוד ןֿפױא ןרָאװעג טֿפױקרַאֿפ ןוא טֿפױקעג

 ןוֿפ ןטקַאֿפ טינ ןבַײרשַאב ייז .וויטַאמרָאנ זיולב ךיז טײטשרַאֿפ ןענַײז תונקּת יד

 יז רָאנ ,רעקירָאטסיה םעד רַאֿפ עטסקיטכיװ סָאד ןענַײז סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד
 טַײװ זיא אמּתסמ .אבהל ףיוא גנוריֿפֿפױא רעד רַאֿפ סעמרָאנ ןוא םיללּכ ןָא ןענעכייצ
 .טלָאװעג סע ןבָאה תונקּת-ילעב יד יװ ,ױזַא ןבעל ןיא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ץלַא טינ
 ןוא טַײצ רעייז ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ יד ןוֿפ קורדסיוא ןַא רעבָא ןענַײז תונקּת עקיזָאד יד
 .ה"י ןט18 םעד בײהנָא ןלױּפ ןיא ןבעל עשידִיי סָאד רָאלק ּפָא ןעלגיּפש

 ,{1717 יאמ ןט11==! עת ןויס ה"ר ןוֿפ להק רענבוד ןוֿפ תונקּת .1

 |םיפולא) יפמ ורחבנה תונקח ילעב יפולאה פ*ע ונקתנ רשא תונקתה ןה ולא +*:נ-ל ףד

 םינומדק םינשו םימימ 22 רוהטה ןחלש בשומב |םלאוגו םרוצ םרמשי=} ו"צי חלהקה םיגיהנמ

 תונקח ילעב יפולאה ו"פע ונקתנ רשא תונקתה ולא .ןמזה יעל הבורמ תופסותב ושדחתנ תעכו

 23 ,.הלהקה יגיהנמ יניצק ינזור יפולאה יפמ ורחבנה

 24 .םימי ףיסוח איה 'ד תארי המכח תישאר

 ךרוצל ןתיל ביוהמ הנוכי לארשי םשבש שיא לכ השודקה וניתרות תד יפלש רשאב (א

 דע םוכס ןתונש ימ ונייה לוגלינו תומוכס הרשע הז ךרוצל ונתי ןכבו 25 חספ לע םיינעל םיטח

 בהז ןתי ללכב םילודג ינש דע הלעמלו לודנמו 26 ןםילודנ ו"ט==ג"וט} (ג"ש) ולוגלג ללכב לודנ

 27 ,ל"נכ תומוכס הרשע דבלמ לגלג |ג"וט} (ג"וש) בהז הלעמלו םילודג דנשמו לונלנ

 הבישי קיזחהל ןוכנ רדס ונדמעה 28'יהנ הליצב רשא דניפב 'ד תרות 'יהת ןעמל (ב

 ןמז לכב 29 תיבה לעב וא רוחב קיזחהל ביוהמ 'ופ םילודנ השלש ומוכסש ימ לכו ו"צי ונתלהּקב

 ּפ"נחו לודגמ ומוכסש יֹמו ןינוריסב רוחב קיזחי הלעמלו לודנ יצהו לודנ ומוכסש ימו ןמזו

 כ"נ אהיו דחא ןמז לע דהא רוחב םיתב ילעב יש וקיזחי יזא הטמלו |ןילופ לודנ יצחו=}

 30.ןיגוריסב

 לע לטומה תולודנ תואצוהו תעכ הברתנש תוינעה לדונ "יאר ןיכידצ ןיא םמסרופמה (ג

 רואה וילע רשא ןוכנ ךרד ונאצמ ןכב תאש ולכי אלו 21 אצומ ףסכל ןיאש אתמד ואבג ופולא

 |םירופכ םוי ברעב=} כ*יעב קלסל ביוחמ כ"הבב |ףווצמ=} תוצמ הנקיש תיבה לעב לכ 22 .ןוכשי

 הנוקש ותוא לע תיחוקפ ןהיניע ויהי ו"צי םיאבנהו |הנודחא הטורפ==} א"פ דע ונממ עינמה

 רובע ןוכשמ םףכית ול ןתיש אל םא רתוי ול רוכמי אלש שמשה לע תווצל םלשמ דניאו תוצמ

 33 .הנקש הוצמה

 יד ןעמונעגנַײרַא רימ ןבָאה ןרעמַאלק עקיד כ על ַײ ק יד ןיא .סקנּפ ןוֿפ לַאניגירָא ןיא םיֿפד יד *

 ,ןעגנורעסעבסיוא ערעזדנוא ךימ ןביג -- ע ק יק ע יד ןיא ,טסקעט ןיא ןַײרַא טינ ךיז ןטסַאּפ סָאװ ,רעטרעוו

 .רֵבחמ רֵע ד-- ,ןעגנורעלקרעד ןוא ןבָאגֹוצ
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 ךרע יפ5 תומוכס האמ כ"יעב קלסל ביוחמ ןכ י'פעא הנשה לכ תוצמ הנק אפש ימ (ד

 .ךרע יפכ תומוכס האמ דע תואלמל ביוחמ כ"*יעב יזא תומוכס האממ תוחפ הנקש ימ ןכו ולש םוכס

 *|{שדח סנרפה= ה"פה ףולאה ביוהמ הספ לש ה"ה 'א םויב תכיה 3?:יפלקה רדס (ה

 תסאי יזא ה"פה ףסאי אלש םאבו ןיכלקה)} תושעל רוהטה ןחלשל םיכיישה להקה לכ םסאל

 ןמקל תרכזנה |הגהנה פ*ע| יפלקה ךותל םיכיישה תואקתפה לכ ּוחיִנֹי יזא ףכת ולש םוקמבה

 תלפת| םדוק המכשהב ל"נה הספ ה*הד 'ב טויבו הספ ה"הד 'ב םוי ותרחמל דע תואקתפה 'מההיר

 תלפח םדוק םויב וב םהישעמ ורמגי םיררובהו .ןמקל תרכזנה הגהנה י"פע הרירבה דשעי |זותירהש

 .םהב שממ ןיאו ןילטובמו םהישעמ םילוטב יזא םויב וב םהושעמ ודמנגי {אל םאֹו החנ|מה

 יזא תואקתפ םישמח ויהי אל םוכס יפ לע םאו םישמח ויהי יפלקה ךותב תואקתפה (ו

 רתוי ויהי םאו .רתוי אלו יפלקה ךותל םהיתואקתפ וחנוי יפלק |םהל שיש םישנאה} ןתוא

 הנטק יפלק ושעי תואקתפ םישמחמ {רתוי םהש הלאמ יזא יפל|קהל םיכיישה תואקתפ טישמחמ

 השמח לכה ןיב 'יהיׂש |םישמהה םע וחי|ניו לרוגה י*פע םישנא השמה ל"נה הנטק יפלקהמ וחקיו

 .ןוהרבעה הנשה לש} םיררובהמ 'א ףא חנול אל יפלקה ךותבו דתוי אלו תואקתפ םישמחו

 םיאבנ םירוקיע םיבוט םישאר יפלקהמ םינושאר ...תועיבקב יפלקל םיכיישח ןה ולאו (ז

 תעשב םדקמו זאמ תויהל נוהנה 'א םוכס לעב גוהנכ זיולקד םיאבנג ינש םינייד הלודנ הקדצד

 שאר ונייה ולש יונימהמ ותדירי ירחֹא םינש ינש ךוח יונימ םהל 'יהש םישנא ןכו 35 יפלקה תיישע

 {?ןדצמ לודנ ומוכס 'יהי :בה ונייה יפלקה ךותב הינהל המה םינושאד ולא לכ ןייד יאבנ דקיע יבוט

 וחנויש םדוק הבוגה י"פע וא ןמאנה י"פע ררבל םיביוחמ םלוכו .'ילפט ינש 36 ונירומו ?ודנ

 יסקטהו םוכסה קליס אלש ימו הרבעה הנשמ יסקטהו םוכסה וקליסש יפלקה ךותל םהיתואקתפ

 רבדה לה ה"הפה לע דוחיבו ויצי להקה יפולאה לעו .יפלקה ךותל ותאקתפ הנוי א5 יזא ולש

 תיישעלו לודנ רבד לכל ךייש 37 הנידמ שארה ןכו וקלסיש הז לע הינשהל תובותכה תולאה לכב

 םי.ש ינש ךות יונימ ול יה אלש ימו .ל*נה םיונמה לש תואקתפ ןיב ותאקתפ הנוי ל"נה יפלקה

 ינש ךוח יונימ ול ייה אלו ונירומ אוה םאו יפלק ול תויהל פ"ג ינש םוכס ןתיל ביוחמ רבה אוהר

 'יהישכ יפלק ול 'יהי ללכ רבח ול ןיאש ימו יפלק ופ תויהל דחא לופטו לדדג ומוכס ןתי םינש

 38 "דג השמח ומוכס

 ףא ישילשב ינש ןכו ינשב ינש ןכו ינשב ןושאר :הז ןפואב אהי םיררובה לש הקחרה (ח

 ישילש ןכו דחי םיררוב תויהל םילוספ םמצעב ש"כו דחיב 59 םידרוב תויהל םילוספ לעב ירתב

 םדוק ןה הלכה יבאו ןתחה יבא ןכו םירשכ לעב דהב ישילשב ישילש לבא .םמצעב ישילשב

 להקה ךותב דחי תויהל םירוסא םיגיהנמ ןכו דהי םידדוב תויהל םילוספ ןיאושנ רחאל ןהד ןיאושנ

 ,ןיאושנ רהאל ןהו ןיאושנ םרוק ןה הלכה יבאו ןתהה יבא ל5כ

 לעב ירתב ינשו ןושאר 'יה םא םיונימלו םירדובל םילוספ םינב םהל שיו קחרתנו... (ט

 השפש דע 'יהו םהלש לוספהו אל ותו םילוספ לעב דחב ישילשב ןושאר .,.לעב דחב ינשב ינש

 .הנש בשהי הנשל דחא םויו וקחרתנש םוימ םינש

 םוכס לעבה ידו לע ופלקה ךותל תואקתפה וחיניש דחאל ;'יהי הככ {|תוררובה תנהנה) (י

 'יהי םאו םידרשכ השמח הקי הלהחמ ונייהד תואקתפ |רשע השמה} יפלקהמ ס*עבה הקי יזא פ"נכ

 יזא הינש אקתפב הזיא 'יהו םאו |ןהינש אקתפ לע) ןלכ בתכוו ל"נכ םילוספהמ הזיא םהיניב

 ייהיש ידכב ידמנל החדנ 'יהי רזא |תישילש אקתפ לע} לוספ 'יהי םאו תישילש אקתפ לע בתכוי

 הזל הז םירשכ ויהיש םישנא |השמח} אקתפ לכ לער םישנא רשע השמח ל"נה תואקתפ השלשל

 40 .םיררובה 'א אקתפ הקיו לינה תואקחפ השלש ןתואמו

 לע| ורבעי םא ןפואב ברה דובכ דיב םימותח והנוי םיררובה ואציש רחא םיראשנה (אי

 יאדווב יזא ל"נכ םדיב וב החנמ םדוק םהישעמ ורמני אל וא הנקתה ןלש רבד יצחו רבד םוש

 ויהי המהו 'א אקתפ ודיבש םיראשנה תואקתפ ינשהמ ל"נה ברה חקיו |הלטב)} םהלש תררובה

 .םיררוב

 ,ח"הפה :ךיוא טצונַאב טרעװ טֿפָא *
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 אלו ויחא לעמ שיא דרפהל יא לכ םיביוחמ יפלקה ךותמ םידרובה ואציש רחא (ני :ד*5 ףד

 .םיררובה יפמ העובשה עומשל םישמשה םע ר"נ בדה דובכ קר כ"הבב םלרעב םדא םוש כ"הבב ראשי
 הלאה תונקתהמ רבד יצחו רבד םוש לע ורבעי אלש ןכ 'יהי םידרובה ןמ העובשה (די

 תבחרהב וא האולה ךרדב ןהו הנתמ ךרד ןה םלועב ןינע טושב דחוש וחקי אלש העובשב ול?כיו

 ויחולש םדא םושמ דא ויבורק ראשו ותׂשא ל"ע וא ומצע ויע ןה הזל המודה לכו ותאוולהמ ןמז

 שנע יזא ל"נה םינפואמ דהאב דחוש חקל ררובהש םורׂשכ םידע ייפע ררובי םאו .םיבתכ ו*פע

 שיאה הז ךא .ופלק ול ןתֹוי אלו ול 'והוש יונימהמ דתוא וריבעהלו םירמו טישק םישנעב שנעד

 .דהוש הקלש וילע דיעהל לוספ אוה םידדובה ותואב ולש לונימהמ ורתוא ריבעה רשא

 כב טלועב םדא םושמ בתכ םוש ולבקי אלש םיררובה לע םישנועה לכב 41 רומח םדח (וט

 .םיתרשמה לעו םישמשה לע דתויבו לבקמה לע ומכ הילשה לעו חלושה לע לה םרחהו תוררובה

 .ומע ןמאנ 'והיש אל םא תחא העיספ ףא םדדחל ץוח ךליל םיררובה םיאשר םניא םנ

 ןהיהת) םהלש הלאשה לע הבושתהו ןמאנה ז*עו בתכב אקווד 'יהי 42 םידרובה תלאש (זט

 ...ויהי םכותבו י"רנ ברה דובכו ריעה יבוט העבש |די תמיתהב=)} י"הב

 טַאלב} ...ןםונמתה רטסירה לע םותחל המה םיביוחמ םירדובח לצא תונממתה רמנגישכ (הי

 .ןןסירעצ

 םלדעב יונימ םוש םדא םושפל תושעל אלש ל"נה םחעובשב לולכל םיביוחמ םיררובה (םי

 רטסיירח וחלשי םיבוגהו ...םינמאנה ופולאהו .הדבעה הנשמ ולש יסקטד 43 ירבנה קליס אלש ימ

 .ולש יסקטו ייבג תא קליס אלש ומ םהלש

 ברה דובכ דיל רטסירה תא דימ ואיבי תונמחה רטסירה תא םיררובה ורמניש רחאל (כ

 .רדיל ורסמיו לינ

 יונימל שיא הזיא ושעיו ?"נה הנקחה דננ רבד הזיא וׁשעיו םיררובה ורבעי םא (אכ

 םיררובה תא ושנעי השע'מה ףרג לעו ולש יונימהמ החדוו שיאה ותוא לזא ןוקיתה דננ לוספ אוהש

 44 םיובש ןוידפל ונתי םימודא הרשעמ התוחּכ אל פ"כעו .להקה יניע תואר יפכ םישק םישנועב

 .םינש השלש רחא דע אבהל יונימ םוש ול ןתיל אלשו 4 םהלש תונמתהמ וחדוי םנו

 תושעל םכסומב הלע 45 וכו תעד ףסויו ייררש ובר ץראה עשפב וניאר העדש רשאב (בכ

 םיאבנ השש םירוקיע הששו םיבוט השלשו םישאר העברא ונייה םישנא רשע השלש להקה ךותב

 לודנ יצחמ תוחפ אל םינתונ ויהי 'ינייד רשע םינש ונייה רשע השמח 'יינייד הלודנ הקדצד

 'יאבנ השלש ..4'יפלק םהל 'יהי אל םינתונ םניאש ןתוא קר .םינתונ םניא ףא םיונייד זהשלשו

 םיאבג (העברא) העברא ...יפלקה ךותל תואקתפה היניש דחא םוכס לעב םינוממ העברא |זיולקד|}

 .ןןצנַאנ ןיא טלעפ היל ףד ןוא ןסירעצ טַאלב} ...45 םיאשר םניא םירדובהו לאדשי ץרא ורנע

 ףא ולש הנותחה רחא םינש השמח רחא דע םדא םושל ונירומ ןתיל אלש (ול :ן-5 ף ד

 םוש ייהי א5 הנותחה רהא םינש השמח דנירומל ךמסנש ותואלו ות:מוא ותרוחו ס"שב יקב אוהש

 .ונירומל ותכימס םוימ םינש שלש דע תונמחה םושו יפלק

 .אקווד ואלו ןה יפ לע הפיסאל ראמשו דחא גיהנמ להקה ןרחבי יזא המלש הפיסא 'רהושכ (5

 ?הלודו הקדצד יאבג יבלינפ

 הקחרה .'א רבה קר םכותב 'יהי אלו רתוי אלו השש קד ויהי הלודנ הקדצד םיאבנ (חל

 דחב יׂשילשב ינשו ומצעב ישילשב ושילש לבא .ללכב דע אלו לוספ ישילשב ישולש דע םהלש

 ןיב 'יהי אלו פ"נ ינש ומרכס 'יהי רבחו *א לפטרו לודנ ונירומ 'יהי םהלש םוכסהו .םירשכ לעב

 "א לודנ ומוכס יהיש ףא יזא גיהנמ 'ייהש ומ ןכא .רתוי אלו ל"נה םילוספהמ 'א גוז קר םיאבנה

 םינש שלש זיולקב יאבנ 'יהש ימ וא םינש שלש ךות יאבנ 'יהש ימ םנו יאבנ תויהל ואשד

 .לודג ףא ומוכס יהי םופוצר

 בוט םויו תבשב םא וכ בוט םויו תבש םדוק תוצמ םדא םושל רוכמל רומנ דרוסיא (ט5

 ראש וא 5 תודימע דבכנ הזיאל םתעדמ דבכל םיאבנה דיב תושרו םישמשה ו"פע כ"הבב הכמרוה

 .תירב לעבל וא הנותהה לעבל דניוה טנחב דוביכ
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 שמשה ו5 ןתי הלעמפו םילודנ ינשמ ומוכסש ימ :הגהנה אהי הככ םיינעל 51 ךצבירב (מ

 "יהי שמשה .השא וא תיבה לעב שמשה ול ןתי הלעמלו םילודנ ינשמ ומוכסש ימו 'א 52 רפלעהב

 יקדרד רמלמה לש שרפלעהב ינשל ונייה ךלבירב םהל ןתיל שרפלעהבה לע חיטרפ החנשה ול

 םיאבה םילשכמו םילוקלק המכ !וניארש תויהבו .תופסות הכלה דמלמ לצאש *א רפלעהבפו

 קיזחהפ םידמלמה לע הלילחו הלילה ןֵכֹב הברה םינמז םידמלמה לצא םיהושש שרפלעהבמ

 .םינמז ינשמ רתוי שרפלקהב

 הרוח רתכ ןכו יהז רשע השמח ךס הקדצל וקלסיש יאנתבו הקדצ יאבנל םיכייש... (אמ

 בוט םויב ןיב חבשב ןיב .דבל ההא הרות רפסב ונייה םיאבנה יפולאהל ךייש ס"נ שופיח תעשב

 .ורכמי ראשחו םיארונ םימיב

 ברה היבל להקה םע היפה ףולאה דימ אבי ו*רנ ברה דובכ תיבל ואיביש םינודתאה (במ

 םיאבנהל יאו ח"פהל דחא גורתאו אתמד ןזהל רנשהו רחבומה דחא גורתא י-רנ ברהל ודבכיו י"רנ

 םהלש סקנפב םשרנכ םיבושחו |םידבכנ) םיתב ילעבל דבכל םיגורתא םיאבנה והקי דועו אחמד

 53 .'הז |!םישלשו) השלשו השמח להקה תפוקל ונתי נחה ימ|יב| םירכומש המ דעבו הז רובעו

 .הפ יהז רשע השמח ךס להקהל ונתי הז דעבו דחא גורתא וכתי זיולקד םיאבנהל (גמ

 זיולקד יאבג יביינע

 לודנ ןתיו ונירומ 'יהי פ"כע םהמ 'או רתוי אלו השלש ויהי זיולקד םיאבנ יפולא (דמ

 אקוודו לודנ יצח ןתיש ףא רבכ יונימ ול 'יהש ונירומו לודג יצחו לודנ ומוכס ייהי רבחהו םוכס5

 םהמ םינשו .בוט םויב ןה תבשב ןה זיולקל תודימתב ךליל םיביוחמ םהמ םינשו רתוי אלו יא

 ףא יהדא יחדאו ליאוה ולש תואבנמ החדנ לבא יונימ ותואב ויהיש ןמז לכ יפלק םהל 'יהי

 כ"ג ול שי ולש יונימב אדהש ןמז לכ יפלקהמ הואקתפ הקיש םוכס לעבל הז ןידה ןכו .יפלקהמ

 ,ל"נכ וניד החדנ םאו יפלק

 ולש הנותחה רחא םינש השש ול 'יהיש םא יכ םיררובה ושעי א5 זיולקד םיאבנה (המ

 םינש השלשימ תוחפ אפ פ"כעו רבה ול שיש ימ אקוודו רתוי אלו השלש ויחי ר"א יינעד יאבנ ןכו

 .הנותחה רחא

 םיאבנה בוביס רהא םא יכ ובבסי אל סקשופה םע כיהבב םיבבוסה תורבחד טיאבנ (ומ

 .טתוא סונקלו םהב רועגל אתמד םיאבנה דיב תושר יזא ורבעי םעו אתמד

 5םיניײד יניײנצ

 ינשל וקלחתיו י"רנ ברה דובכ לש וינבמ דהא דבל ל"נכ רשע השמח קד ויהי םינייד (זמ

 הששר .הינש תכ אוהש ימו הנושאר תכ אוהש ימ טורטורפב םושרל םיביוחמ םיררובהו .תותכ

 "יהי הששו םילפט ינשמ 'או 'א לכ לש םמוכס תחפוי אל םינתונ ויהיש רשע םינשמ םינייד

 ,לודנ יצה םמוכס

 ינש ןכו ינשב ןושאר ונייה 55 הרות ןידמ רתוי אגרד אדח 'יהי םיניידה לש קוהחיר (חמ

 .תחא תכב ובשי אל לעב רח ישילשב ינש ןכו לעב ירתב פא ינשּב

 ןטקה רבדמ ץוח 3? י'רנ ברה רובכ תיבב טפשמל עובק םוקמל ובשי אל םיניידה (טמ

 .םמצעב םיניידה וטפשי

 דובכ םע םיניידה ובשישכו י"רנ ברה דובכל שילשה 'יהי םיניד ילעבה ונתיש קספ תועמ (נ

 בשי אל םאו .פ"דנ הששמ תוהפ טלענ קספ ןתיל םיניד ילעבהמ דחא פא תחפי אל י"רנ בדה

 םוקממ ואציש םדוק דימו ףכית קספה ומתהיו ובתכי םינידהו ...ונתי יזא םהמע ברה דובכ

 57 .םבסומ

 םישקבמ םיניד ילעב המכו המכש תאזה הצרפה לדונ תא וניארש ירהא (אנ :זיל תד

 ללו ח"הפה ףולאהל רתויב םיהירטמו םבוה לעב ןמ טמשהל להקה יפולאה לא םהפ סונמ תיב

 אל ויצי להקהש האזה הצרפה 'ונרדנ ןכב תוצרא 'דמ תומודקה תונקח י"פע ונרהזנ רבכ הז

 םג העובש רהא הרוב םג םינש השלשמ רתוי ןשי רטשב םא יכ תונוממ ינידפ םשאר וסינכי

 תא ףסאל אלש ח"הפה לע םרחה לח התלוזו להקה ינפל אבל ול תושר יזא הלהנל דרילו ןובזע

 58 ,ל"נה לכמ הנושי אלו תונוממ יניד רובע פהקה
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 שדחמ קוספלד קי הינשה תכה םיאשר םניא תהא תכ םיניידה וקספיש המל (בנ

 59 .ןקייד אל ד"ב רחא ד"ב יכ ללכ ןינע םושב ל"נה קספה תונשפו

 םילודג הששמ רתוי הקיל םיניידה םיאשר םנוא םיניידה ינש ינפב 60 עבשיל ןיד קספ (גנ

 .ו"נ ברה דובכל ךייש 'יהי הזמ שילשהו ןייד לכל

 .ס"נ רשע םינש םשדנה האמ לכמ אמוש לעבה ןתי ד"בב 61 אמוש (דנ

 םוש ןתיל רוסאו פ"נ רשע םינש הטלחה לש האמ לכמ ןתי םיניידה ונתנש 62 הטלהה (הנ

 .הלוטב הטלהה יהי וזא ברה תעידי ילבמ 'יהי םאו ברה דובכ תעידי ילב הטלחה

 ןטא) ח"טשה שרחהל םיאשר טניא םינייד יפולאהו 65 םינש השלש רהא אדקנ ןשי רטש (ונ

 תארקנו .ןח"טשה} שדחל ןילוכי יזא הקוחר ךרדל ךלהש וא אב אלו ד"ב חילש ר"ע העידווש אל

 .תועובש השש םש בכעיש הקוחד ךרד

 זאמ 'יהש הנהנה יפכ םיניידה וגהנתי ןהרוח ןירו=} ת"דו קספ בתכנו ןשי רטש (זנ

 .ןןסירעצ טַאלב)

 5תואמש ינײנצ
 תואמשב יפלקהל םיכיישה לכ תא ףסאל ה"הפה ףולאה ביוחמ 65 הספ לש נח ורסאב (טנ

 .הלהקה בצמו דמעמ ש'וח סרוהי אלש םלועב תולצנתה םוש ילב

 תואמשל םיכיײשה תואקתפהמ וחקי תואקתפ העברא ;'והי הככ םימלענ תגהנה 66 (ס

 לע הכרעה תושעל ביוחמ יא לכו 67 ץיק ארקנ יעיברהו םיעובק םיאמש ויהי םינושארה השלשהו

 58 .םלענה ךירעי אל ולש אנושה ןכו ולש םילוספה בל הלהקה ינב לכ

 םשל יאו יא לכ םע גהנתוש ןמאנה ינפב וא שמשה ינפב עבשיל םיביוחמ םיאמשה (אס

 69 .םדא םושל ע"א הלגי אלשו ולש םילוספה ךירעי אלשו הז סקנפב הנקתה יפכו םימש

 רבחו לפטו יא לֹודְנ ומוכס 'יהי ונירומ ;ונייה םישש דע 'יהי תואמשהמ תואקתפה (בס

 ונירומ אוהו ףונימ רבכ ול 'יהש ףאו לודג יצח ףא ומוכס 'יהי יונימ ול שיש ימו 'ילודג ינש

 .תוחפ אל לודג יצחו לודג ומוכס 'יהו רבחו 'א 'דנמ תוחֿפ אל ומוכס 'יהי

 יונימ ול שיש םףא לודג יצח ןתונש דחא קר 'יהי אל ל"נה םיאמש העברא ךותב (גס

 .ולש הנותחה רחא םינש הרשע םא יכ יוהי אל םלענה דאמשהו

 שילש א"כ העובש היפע ומוכס תוחפי אלו ודיב תושרה ומוכס לע עבשיל הצרה (דס
 ?ס,ןושארה ומוכס

 ןשדקה ןורא תחיתפב=} ק"האפב אהה העובשהו תנחונו תאשונה ותשא םע... (הס

 םיעיבשמה םיאשר םניא לזא עבשיל הצרת אל ותשאש |טאבו) ...תורמוחה לכבו ץפח תטיקנבר

 .ןןסירעצ טַאלב| ...ןםימלענה לש| רטסירמ ומדכס תוחפל

 םיביוהמ להקהל םימלענה לש רטסירה 'יכמוס םיפולאה ורסמיש םדוק (זס :ח*ל ףד

 םיעיבשמה לש םימוכסו 71 ומוכס לע יאו יא לכל עיבשהלו םישנא השלש יפלקה ךופמ הקיל להקה

 .םילודג ינש ישילש לשו יצחו לודג ינש לשו לודנ יא לׂש 'יהי

 ךרועהל ךירעמה ןיב םיאמש רביא ןהו םימלענ ןה םיולנ ןה םיאמשה ןיב קוחיר (חס

 לעב דחב ישילשב ישילש ןכו רשכ יעיברב ישילשו ללכב דעד לעב דחב ישילשב ישילש דע 'יהי

 .ולש ישילשה ךירעי אלש דבלבו יאמש דביאל רשכ

 חנוי אל תהא הנשב םלענ וא יאמש רביא ֹוא הלננ וא םלענ וא יאמש 'יהש ימ (טס

 .תואמש רביאב ןהו תואמשב ןה דידחאלש הנשב תואמשה ךותל ואקתפ

 םיארקנה םינושארה השלשה יזא ל"נכ םיואמש העבראה לׂש רטסירה ורמנויש רחא (ע

 ןודי אל יעיברה רטסירהו עצוממ וא בור ל"פע םהלש דטסיר ופכ גהנתהל |םיעובק} (םינומדק)

 72 .םינושארה השלש לש םילוספח ךירעהל קר רבד םושל שורדי אלד

 וריבעהל ותד תהא הצרי אלו יאמש תויהל יפלקהמ ואקתפ הלעיו ריעב אוהש ימ (אע

 ותוא וכירעיו תונמתה יפלקב ולש אקתפ הינהל אלש |ןכש לכו ןכש לס} 'וכו ש"כ ולש יונוממ

 .דקתשאד ומוכס ופכ לפכ

 אמיש ףא יאמש רביא תויהל יאשר וניא תואמש לש הפלקה תעשב ריעב וניאש ימ (בע

 .תואמשה רהחא
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 ?כםוכסה תגהנה

 פלאמ סכרע ונתי תואוולה ילעב .לפט יצח 'הז האמ לכמ וכרע אחי ינוונח וא רחוסה (נע

 הוש םכרע אהי תואוולה ילעב ןהו ינוונה ןה רחוס ןה ינשה ףלאמו םילפט העברא ןושאד 'הז

 74 ,לודנ יצחו 'לפ 'ילודג ינש אהי הלעמלו ינשה ףלאמו פ*נ ינש

 דע יזא ןמ"ומב} םקסול הניא ותשא םנו ןתמו אשמ םוש ול ןיאו וחנמוא ותרותש ימ (דע

 ודתווי ולש הנותהה רהא םינש העברא רחאד ...קר ותוא וכירעי ולש הנותחה רחא םינש העברא

 רחאל ןה םינש העברא} ךותב ןה תופתוש םוש ול 'יהי אלש רמתא שוריפבו ...םיאמשה ול

 .ןןסירעצ טַאלב} 75 ...ןםינש עברא

 ..תצק ןהו הלהק הזיא לע 76 תובוה וא {היצנגיסא} 'גיסא ול שיש ימ (הע

 תרחא ריע ןלא ךלה} ה"עב הזיאש םאבו ב"העב לכ ךירעהל םיביוהמ םיאמשה יפולא (וע

 ,,.דיניעב אלש םיאמשה וכירעי יזא

 'הז םלא לכמ ונתי םירחהא תועמ םע םיקסעתמה םינוונח וא תואוולה ילעבו םירחוס (זע

 ןכא .הנש בור 75 הלילה רזוח הפקהו האוולה ודיב 'יהיש דבלבו 77 תפקה ןה תאוולה ןה יא לפט

 הלעמלו לודנמו םירהא תועממ 'הז תואמ השמח טיאמשה ול ורתווי *א לודג ומוכס 'יהי םאב

 .ל"נכ ןתי ודיבש םירחא תועמ רתומהמו 'הז תואמ השלש לודנ לכמ ול ורפווי פ"נ העברא דע

 םילודג העשפמו 'הז ףלא דוע םיאמשה ול ורתווי הלעמלו יילודנ העשתמ ומוכס 'יהיש םאבו

 ו5 ורתווי יא 'נ ומוכסש ימ ליעל רומאה 79 ,ךרע יפל םיאמשה ול ורתווי 'דנ העברא דע הטמלו

 .םירחא תועממ תואמ השמחמ ךרע יֿפל ורתווי הטמלו לודגמו םירחא תועממ 'הז תואמ השמח

 לודנ ומוכסל ןתונש בה"עב לכ תוילגרמו םינומלא תובוט םינבאו בהזו םסכ יטשכת (הע

 ינשמו 'הז םישמחו האמ ול ורתווי ינש לודנלו 'הז תואמ ינש ךסב ןיטישכת ול תויה5 יאשר יא

 םילודנ הרשע ומוכסש ימ ןכא 'הז האמ לודנ לכל ןיטישכת ול ורתווי םילודנג השש דע םילודנ

 הזיא דיב ייהיש ןיטישכת רפתומהמו רתוי אלו לכה ןיּב תואמ רשע םינשמ ול ורתווי יזא הלעמלו

 היוארה תב ול שיש ימל ורתווי םג .םינמוזמל ודיבש בהזו םסכו םיטישכתה ןתוא ובׂשהי ל"נהמ

 אקוודו הלעמלו לודג ומוכס 'יהישו םהב תואנתהל 'הז האמ דרע 50 םינש הרשע רחא ונייה ןיאושנל

 םוכס לעב הזיא לש הלופב השאש םינומלאהו ןיטישכתהש רמתא שוריפבו .ול ורתווי תחא תבפ

 .ל"נה ןוקית יפכ םוכס ןתיל ביוהמו ולש הקזחב יזא םהב תואנתהל תכלוה

 .הנותחה דע םיטישכתה ףא בשחי םינמוזמ תרותל יזא הלותבלו רוחבל ןדנל קסופש ימ (טע

 : 81 ,הטמל רכזנכ ןיטישכתמ אלו םינמוזממ קר ותוא וכודעי הנותחה רהא 'א הנשו

 'א תונח ותואמ ותוא וכירעי אל יזא ותרוחס םע הב בשויש קושב 'א תונח ול שיש ימ (פ

 הושה ךסהמ יצח םיאמשה ול ורתוװװי יזא הב בׂשוי וניאו 'א תונח קר ול שיש ימו .ופ שיש

 ןתוא וכירעי דזא םהב בשוי הניאש רפוי תוינח ול שיש ימו .םינמוזמ תרותב בשחי דתומהו

 השלש תויונחה ןתואמ ול ורתווי םוכסל םילודג השלש ןתונש ימו .םינמוזמ תרותב םיאמשה

 ץוח ךרע יפל ול ודתוװי הטמלו םילודנ השלשמו םינמוזמ תרותב ול וכרעי רתומהמו 'הז תואמ

 ונתלהקב רד וניאו ו"צי ונתלהקב הלהנ הזוא ול שיש ימ ןכו .ותרוחס םע הב בשויש תונחהמ

 .הנקתה יפל עינגמה קלסיש דע להקהל םיכיוש תולהנה ןתואמ תוריכשה יזא ו"צי

 א5 יזא ולש תונחב בשוי אוהש קר רעזמ טעמ ול שיש ףא ולש תונחב בשויש ימ (אפ

 טַאלב} ...לפטמ ומוכס תחפוו אל יזא תרכשומה תונחב |בשויש ימו} .לודג יצחמ ומוכס תהפוי

 .ןןסירעצ

 ביוהמ יזא כ"הבב תומוקמ דבל הלחנ הזיא וא תונה וא תיב הנקש ימ (דפ ;ט*ל ףד

 ייהש לע ףסונ תונח וא הריד תיב הנקיש ימו .םינמוזמ תרותב ותיינק רחא הנושאד הנש ןתיפ

 אלש רכנ תמדאב רדש ימו .םינמוזמ תרותב ותיינק רהא םינש ינש ןתיל ביוהמ יזא רבכ ול

 תונקתה דאשו לפכ קלסי ראשמו יסקט תניחנו 5?ולש שי דבלמ לפט 'א ומוכס יזא להקה ןוצרב

 "או 21להקה ןוצרב אלש רכנ תמדא תונקל רוסאש ןרמאל ךידרצ ןיאו=} ל"צאו 53 .ןילע עינמה

 55 .בכעל לרכר

 שימ ותניתנ דבלמ לפט ליסעק לכמ ותניתנ אהי שיא לכל שיש ףרש ןיי לסעק ןמ (הפ

 'א לפט ש"יי טראווק פלא לכמ םיאמשה וכירעי תורקויה ולטבתיש ףאו הנקםה יפ5 5ולש
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 רהא ש*יי טראווק ףלא ?כמ ןםתיפו עבשיפ וא ידנרואה רשפ יפכ זתיפ תיבה לעבה דיב הרידּבחו

 : .ולש שיח דבלמ 57 םיטושפ ינש עבשיש
 לודנ יצח וכרע אהי 55 ןיה רשע םינש הנשל לשבמש ימ םיאמשה וכירעי שבד ילשבמ (ופ

 .עורנלו ףיסוהל |ךרע יפל ןידח אוהו=} ע"פל ה"הו ולש שיה דבלמ

 םיאמשה ונהנתי ל"נה ךרע י"פעו 'א לפט רקנעש םישמח לכמ םכרע אהי רכש ילשבמ (זפ

 .ולש שיה דבלמ ל"נכ ס"נ ותניתנ אהי ומצעב נזומ וניאו םירהאל ןתונו לשבמש ףא .עודנלו ףיסוהל

 .ולש שיחה ןמ ץוח םילפט ינש ומוכס אהי יזא חספ ץוה הנשה לכב ןפג ןיי רכומש ימ (חפ

 הנשה בור 59 קינילאמ דא קינשיוו ירכומ ןיי נוזמל יאשר וניא םוכסל לודג ןתונ וניאש ימ ןכא

 .םיטושפ ינש 'א לכמ ןףי

 ?כֹמ 'הז םיעבשו השמח םיאמשה ול ורתװי יזא לודנ יצחו לודנ םוכסל ןתונש ימ (טפ

 ...ףא הנקחה יפכ ותוא וכירעי ולש שי רתומהמו ל"נה ךס נוזמיש הקשמו הקשמ לכמ ...נוזמיש הקשמ

 ..ןרפש) שימ ץוח םילפט ינש זיוהא'יירבה ןמ ותוא וכירעי יזא זיוהאיירב ול שיש ימ (צ

 םיאמשה ותוא ןוכירעי) ...ול ןיאו וב שמחשמ וניאו זױה ץלאמ ול שיש ימו ולש שימ ץוח כ"נ

 .ל"נה הנקתהמ יצה

 ..ןתי וב רדה יזא םש םיוצמ םיבשו םירבועש תואינסכא יתבמ (אצ

 ונממ עיגמ וניא הנקתה יפלו רעזמ טעמ ול שיש ףא הניזמ 90 תיחמב קסועש ימ (נצ

 וחפ אל ומוכס 'יהי ןיכה וליפא=} ה"פא הניזמה 91 |תניתנמ) עינמה יפל םילעט ינש ומוכס

 .םיקשמ ינש קיזחמש אוהו ןילפט ינשמ

 'א לפט קסעה רובע ונתיש םיבוהז ףלא לכמ םמוכס 'יהי 92 םירפכב שרדנרא יקיזחמ (דצ

 .דהא לפט כ"נ ימוכס היהי קסעה דובע ונתיש 'והז תואמ השמחמ ףא ה"הו

 םיולג םיאמש ינײנע

 לחקה יפולא יניע תואר יפ5 העש ךרוצ 'יהיש אל םא השלשמ רתוי אל םיאמשה 93 (הצ

 ושעו לודנ דע ומוכסש ומ ונייה תופלק השלשמ ורחבי ולא םיאמש השלשו .םינש דוע םיסוהל

 ושעי הלעמלו םילודג ינשמר 'א יפלק כ"נ ושעי ללכב דע אלו םילודג ינש דע לודנמו 'א יֿפלק

 94 ,םיאמש:רביאל ןידה ןכו םיאמש ויהי ולא השלשו דחא שיא וחקי יֿפלק לכמו .תישילש יפלק

 רנפסוח דועו םיולגו םימלענל דחא ןיד תואמשה יניינעב הלעמל םידמאנה תונקתה לכ (וצ

 הממ ומוכס תיחפהל םדא םושל בתכ םוש ןתיל םיאשר םניא םיאמשה .םיולנ םיאמשל ךפונ

 רטסירב םשרנה ומוכס תיהפהל םדא הזיאל בתכ הזיא ונתי םאו 95 םיאמשה רטסירב טשרנש

 םשרנׂש המ קר םהישעמ וליעוי אלו תוכז םושל שורדי אלו ןודי אל בתכהו םיאמשה ושנעי שנע

 .םוקי הכו 'יהי הכ רטסירב

 אשמ יסקט לש םירכוש ןה תואמש רביאל ןכו םינש אלו 'א יאמש קד 'והי אל יסקטה (ז"צ

 .ןסירעגּפָא טַאלב} ...ל"נכ םניד ןכ םג ןתמו

 להקה יפולא םמצע לע ולבקיש דע הנקסה קה ופכ ועבשי אל םיאמשה (בק :'מ ףד

 םניא להקהו םוכסב הלהקה ינב לכל וכירעי םיאמשהו .םהישעמל וקקדזי אלו םשאר סדנכהל אלש

 ינש אקוודו 95 הרות לש להואב בשויו ותנמוא ותרותש ימ םע קר םדא םוש םע רשפל םיאשר

 .םוקי ןכו תוטהל םיבר ירחהא םיאמשה ןיב ךוסכס 'יהי םאו .רתוי אלו הנותחה רהא םינש

 האצוהה םע םתחרט דכש דעבו תועובש ינשמ רתוי םהישעמ ורחאי אל םיאמשה (גק

 'הז השש םיאמש רביאל ןידה ןכו היתשו הליכא םע עובש לכל 'פ 'הז השש 'או 'א לכ5 ןתוי

 .רתוי אלו תחא עובשב םהושעמ רומנל םיביוהמו יא לכל עובשל

 דיל רטסירה ורסמיו המיתחב דטסירה תא ומיתחי דטסירה ורמניש רהא םיאמשה (דק

 97 .יאמש רביא לש רטסירה רמנ רחא דע םותהו רורצ אהיו י"נ ברה דובכ

 תויהל םיאמשה םיביוחמ ומוכס לע שיא הזיא עיבשהל םיאמשה לצא םכסומ 'יהי םא (הק

 לס ויהי הלעמלו לודנמו העובשה לצא םיאַמְׁש ינש ויהי ?ודג דע ונייה |ה}עובשה דמעמב

 ,העובשה דמעמב םיאמשה
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 הבורמ ולש האצוהו םינבב לפוטמ אוהש ימ שיא לכ 52 תוחוקפ םהיניע ויהי םיאמש (וק

 .ומוכס וילעמ לקהל ונייעי הזכ שיא לעו וילע םילטומ םימוחי וא תויחרכה תואצוה ול שיש וא

 אלו םהל דחוימה חיבה לא ךליל םיביוהמ דימו ףכת יפלקהמ ואציש דהא םיאמשה (זק

 הינשהל הלהקה ינמאנ ינש םהמע ויהיו תואמשה לכ ורמניש דע תבשב וליפא סחיב חתפמ ואצי

 םיביוחמ ז"עו .פ"עב ןהו בחכב ןה א שיא דעב ץילמהל םהילא םדא םוש אבי אלש םהילע

 יפלקהמ םיאמשה ולעיש רהאו הלהקה תבוטל רשויבו תמאב םהישעמ ויהיש עבשיל םיאמשה

 ונעי םיראשנהו לרונב םיאמשהמ םינש ה"הפד םינמאנ ינש ינפב כ"הבב עבשיל ףכית םיביוהמ

 .םיאמש רביאב ןידה ןכו ,.ןמא

 ויַנ ברה דובכו ויצי להקה יפולא ינפל אבי ?5םיאמשה לצא אנוש ול '"יהש ימ (הק

 .םיאמשה דביא ינפל אבי יזא ול אנוש יאמשהש וירבד ררביד

 רתוי םהל 'יהי םאו 'הז ינש האמ לכמ ונתי 'לפ 'הז תואמ ינש דע םימותי תועממ (טק

 םימותי תועמ *הז האמ לכמ ו:תי יזא הלהקל ץוח תועמה ואצי .|םיבוהז) השמח האמ לכמ ונתי

 .'הז השמח דוע הלהקמ ואציש

 99 ל"נכ רורב קזיה י"פע םא יכ ומוכסמ םדא םושל תוחפל םיאשר םניא םיאמשה (יק

 יאמשהל תיבה לעבה הרתי םאו .עבשי עבשיל הצריש ימ קר (םדא םושל טניא ...םיאמשהו)

 לעב לש רטסירה יפכ ומוכס 'יהי יזא בושו ךלב ותוא החדי יאמשהו ...ןמאנה ל"ע םימעפ ינש

 .ןםימלענ ו|ןרסמש תיבה

 נהנתיו וז העובשב לולכיו ורבח לש ש"כ ולש ךרע ךס תולגל םיאשר םניא םיאמשה (איק

 םישמשהמ 'א הרכומ 'יהי םאו שמשה 'ותֹוא ארקיש דע םיאמשהל אבי אל {םדא םושו) ךכ

 .םדא םוש םע |ךלי לא) תיבל ךליפ

 הלימ תירב ול 'יהישכ הכרעה לעב תא וא יאמשה תא דבכל יאשר וניא םדא םוש (ביק

 וניא אחיירואד לוספ 100 ומע תירב לעב 'יהיש ףאו ה"הפ 'יהיש וא להומ יאמשה 'יהיש ףא

 ךירעמ וא "אמש ומצעב ה*פה 'יהיש ףאו .םיאמשה תיב חתפמ אצי אלש דוביכ םוש ודבכ5 יאשר

 .םיאמשה טע 'יהי אוהו ולש םוקמבה קר הלהקה יקסעב קסעההל אצי אל |םימלענ ו|רסמש

 ןתמו אשמ םהל שיש |קדצ יהבוז=} ץיז ישנא ןתוא לע תוחוקפ םניע ויהי םיאמשה (גיק

 .םהיניע תואר יפכ טתוא ךירעהל תובצק ייהמ תלוז

 הלהקל ץוה םינמוזמה וא ןדנה אצוישכ ונבל םינמוזמ וא ותב ןדנל ןתונש ימ (דיק

 : 101 ,'הז השמה האמ לכמ ןהיל ביוחמ

 וצריו להקה תפיסאב לרוג י"פע ולעיש 102 םיעיבשמה וא םיולנ םיאמשה תנהנה (וטק

 תושעל ל"נה םיעיבשמה וא םיאמשה םיביוהמ יזא ותוא עיבשהל וא תיבה לעב הזיא םע רשפל

 הלעמלו םילודנ ינשמ הינש יפלקר יא יפלק לודנ יצה דע הטמלו םילודנ ינשמ ונייהד יפלק ינש

 לרונב ולעש ותוא םע ררשפיו ורמניש רחאו םהלש רטסירב ובתכיו שמח שמח יפלק לכמ והקיז

 103 .ל"נכ םירהא םישנא שמח שמה תופלק ינשה ךותמ וחקיו ורזחי יזא

 רשע השמה קלה איהה הסנכהמ ונתו תויונחמ וא תואלהנמ הסנכה םהל שיש תונמלא (זטק

 : ,להקה תפוקל

 14רשעמה תגהנה ךל אה

 תיבה לעב 5כ ןתי תוילנרמו תובוט םינבאו בהזו ףסכ יטישכחמו םי:מוזמ תועממ (חיק

 ינשמרו 'הז ה"ע ינש לודנמו 'הז האמ לודנ ומוכסש ב"עהבל ורתיוו ןכא תירישע קלח לכה ןמ

 ורתווי אל 'דג הרשע דע 'דג הששמו 'הז םישמה לודנ לכל ול ודתווי םילודג השש דע םילודג

 תבש ידגבמ .ךרע ופל ול ודתרוי יא לפט דע הטמלו םילודג הששמו 'הז תואמ השמחמ רתוי ול

 ורתווי קר 105 בשחי םינמוזמל בוט םוי ידגבו הנש בור םהב םיכלוהש ונייה םולכ ןתיל ךירצ ןוא

 ' ,רתוי אלר יהז האמ טיוי ידנבמ חיבה ?עבהל

 קלח לע הלבק בותכל ביודמ יזא ו"צי וניתלהק לע 'ניסא וא תובוח ול שיש ימ (טיק

 טפירשפא ןתי 106 ליִלְג הזיא לע וא תולהק יֹראְש לע 'גיסא וא תובוח ול שיש ימ ןכא .תירישע

 ,ל"נס ס"ג תירישע קלה לע
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 לכ רובע יזא יפלקה ךותמ םיררבנה ומושי רשאכ תואלהנ יראשו תוינחו |םיתב} (כק

 רשעמה לע םינמאנ דוב תושר יזא םינמוזמב ןתיפ ודי גישי אלש םאב ןכ ...ביוחמ 'הז האמ

 'יהי יזא הנוק הזיא 'יהי אל םאו וילע עינמה תובנלו כ"הבב ןהזרכה י*"ע) הלחנ הזיא דוכמל

 .ל"נה תואלחנה רובע ו:ממ עונמה בוח להקה סקנפב םושר

 קלסל םיביוחמ 107 נולמ יסכנ וא םהילעב5 ץוח בהזו ףסכ יטישכתו םינמוזמב... (אכק |

 יפולא ןליטיש םדחה י"פע םדא םושל תולג7 םיאשר םניא |רשעמה לדנו) העובש ו-פע רשעמה

 .םהילע להקה

 ול תוכנל וילע ונלקה דימת הדוח לש להואב בשויו ותנמוא ותרותש ימ (בכק :א * מ ףד

 ל":ה ךרע יפל בוט םוי ידנבמ ןה ןיטישכתחמ ןה םינמוזמ ןה ןילע עונמש רשעמהמ עבר קלה

 ונייה ותשא הקלסיו הפ וניא םא ףאו .ו"צי וניתלהק ינבמ דחאכ קלסי םיקלח השלש רתומהמר

 .הנותחה רחא םינש השלש

 (וינב) חירבהל המרע י"פע תושעל 'והיש ימ 'יהי ויצי ונותלהקמ םדא םושל הלילה (נכק

 ן"צי להקה יפולא לע םרחה ןכב .רשעמה ןמ טלמהל תרחא ריעל רשעמה תעשב 165 |ומצע}

 ולאכ העובש י"פע רשעמה ונממ הבגוי יזא וניתלהקל אביו ריזחישכו להקה סקנפב ותוא םושרל

 .בכעל לוכי 'א ףאו רשעמה תעשב 'יה

 ןתי רתומהמו םולכ ונתי אל 'הז תואמ ינש דע וניחלהקב הפ שיש םימותי תועמ (דכק

 .יצחו 'הז העבש 'הז האמ ?כמ ודיב תועמהש ימ

 יפלקב ?ודג דע ונייה תופלק השלש י"פע לרונה ו-"פע דימו ףכת הוהת 109 העובשה (הכק

 וחקי יפלק ?כמו תישילש יפלק הלעמלו םילודנ ינשמו הינש יפלק םילודג ינש דע לודנמו 'א

 .רמג דע הלילח דרזחי ןכו םישנא השמח

 ןה םישובלמה ןהו םיטישכתח ןהֹו ןרקה ןה טורפל דחא לכ ביוחמ העובשה תעשב (הכק

 .דחיב לכה לולכי אלו 'ניסאו |בוח:ירטש} ח-טשהו תובוהה

 ףא יקנ ןיאו ונותלהקב רדש ימ םיביוחמ לכה ל"נה םידבד יטרפ יפכ רשעמה תניתנ (זכק

 יז האמ ול ןיאש שמש לכו .רפדוסו 111 ןלדתשו ןזהר י"נ ברה דובכ ץוח ,ללכב 110 תורשה ילעב

 םנו ןתיל םיביוחמ תואלחנמ קר םינמוזממ ןירוטפ 'הז האמ םהל ןיאש תוקוניח ידמלמ וא

 .ל"נכ ןתיל םיביוחמ 'הז האממ רתומהמ

 רשע השמח קלסל ביוהמ ןכ י"פעא רעזמ טעמ וילע עיניו רשעמה לע עבשיש ימ (חכק

 .תומוכס תואמ

 בותכ ןתיו ל"נה לכ לעד ולש ךסה לע ולש רטסיר שיאו שיא לכ ןתי העובשה תעשב (טכק

 זאו םוכסבש םיחובגהו טיבושחה םישנאה לכ ועבשיש דע ודי תחפ 'יהיו ןמאנ שיא דיפ םותחו

 ,ןרטסירו רטסיר) לכ וחקפיו דארל

 תואמשל םיכייש הטמל םימשרנה םיֿפיעס ינשה

 יא לפט ...תוכאלמ ילעב יראשו םיפרוצו םישדה םידנב ירפות םיטייחה תוכאלמ ילעב (לק

 ...ול רתוול םיאמשהל הלילחו םירחא תועמ ץוח ומוכס 'להי פ"כע

 בשויש ימו ל"נכ םיאמשה ופוא ...ייהי ולש תונחב בשויש ימ יזא רנזריק תוכאלמ ילעב

 .ןןסירענּפָא טַאלב} ...רכשומה תונחב

 גגהלהקה תגהנה

 יזא 113 טפשמ רבדל וא הלהקה יכרצמ דבד הזיאל םיפסאחמשכ םיניהנמה םיפולאה (בלק

 בוש אב אלו שמשה ותוא ארקיש ומו .אבל ניהנמ לכ ביוחמ ןהלשה םשומל שמשה ארקישכ דימ

 ,ודעלב םהושעמ תושעל ?הקה דיבו ותוא והרארקי אפ

 םולאה ינפל אבי להקהל תויכרטצה הזיא וא טפשמ רבד ו5 שיש תיבה לעב הזיא (גלק

 תעל תעמ י:ש ךוח פ"כעו וליבשב להקה טסאל ביוהמ ח"הפהו להקה ול בשיש ונממ שקב5 ה"הפה

 םרההו וירהאלש ח"הפה ול בשי יזא |תעל תעמ=} ע"לעמ 'ב ךות להקה ה*"הפה בשי א5 םאו

 .ר רחאלט ח"הפה םתייצפ ש:שה 2
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 פ"נ ינש םוכס5 ןתונש ימו 111 פ"נ םינומש אוה םלש לגלנ ושעי הומוכס האמ לכל (דלק

 האמ השש דע אקווד 'יהו לנלנהו ךרע יפ5 לגלנ ןתי לפט דע הטמלר פ"ג ינשמו םלש לגלג ןתו

 הששמ רוי תורסייתה תושעפ חרכהמ 'יהוש םאבו .ףרוהב תומוכס תואמ הנמשו ץיקב תומוכס

 .לגלנ אלב הבנוי יומוכס דתומה יזא ?"נכ תומוכס תואמ

 םוכס ופל 'ייהי ֿפנלגהו 116 םיתב שילש לנלג שילש םוכס שילש הבגוו 115 יילבערגו... (הלק

 .הנושי ילב לודנו לודנ לכל לגלגה בשחי םוכסבש הובנל ףאו לדגו ןטקל יאו יא לכ לש

 א* דיהי הזיאל קספ וא להקהמ |!|םירפס םישנא םע 117 תורשפה וא םיקספה לכ (ולק

 בשומבו איפונכב אל םא בתכל תווצל יאשר וניא ה"הפהו .ח"הפה רילע הוציש דע רפוסה בותכי

 .בכעלפ לוכי 'א ףאו רבשנה סרחכ לטב רשפהו ןיד קספה ואל םאבו םיגיהנמה םיֿפולאה 2

 .להקה ררביש ימ5 עסיל אוהה תוחולשב םיביוחמ הלהקה ףךרוצל אוהש רבד לכ (ז5ק

 םאו הלנע רכש דבלמ עובשל נ"וט 'והז העבש להקה תפוקמ תואצוה לע "א 525 ונתי עסונהפר

 .הלנע רכש דבלמ עדבשל 'הז הרשע ול ונתי יזא עסול םיגיהנמהמ הזלא רפרּכי

 םוש5 רחבנל אלו הפיסא םושל להקה ותוא ורחבי אל להקה םע ןםדא בידי םא} (חלק

 | .להקה ינפל וירבד עוציש רחא םא יכ הפיסאל |אבי אל) דיחי םושו ללכ הליהק

 ןה םלועב םדא םוש םע ע"א רשפל םיאשר םניא ו"צי להקה יפולאה (אמק :ב*מ ףד

 להקח יפולאה םע רשפ םהל שיר ו"צי וניתלהקל ואבש םישדח םישנא ןתואו .יסקטל ןהו םוכל5

 ןיא יכ םיבשותה ינבמ 'אכ יסקטסה קלסל ביוחמו יסקטל אלו םוכסל קר ומע רשפל ןילוכי יזא

 ןתיל אלש יפלקו תונמהה ןינעל ואב בורקמש םישדח ןתוא שדח ןיד םהל שי םנו .יסקטל יקנ

 .ולש רשפה רחא םינש השלש ךשמ טהל

 .ו"צי י:ברה דובכמ קספה יפכ ?ודג תיב ארקנ הלעמלו יהז ףלאמו 'הז ףלא הושה תיב (במק

 יסקט קר יקנ אהי הנותחה רחא הנושאר הנש יזא הנותחה רחא םידמולה םיתב ילעב (גמק

 ןתיל ביוחמ יזא ןתמו אשמ לעב וא הכאלמ לעב אוהו דמול וניאש ימו רחוי אלו יהז השש ןּתי

 .הנוהחה רחא םכית יסקטו םּוכּס

 םניא יזא ניהנמל דיחי הזיאמ ש"כ גיהנמל ניהנמ ןיּב לחקה ינפב השענה ןויזב (דמק

 .י"נ ברה דובכ ףוריצב הזבמה לע טפשמ ושעיש דע םמוקממ זוזל להקה םיאשר

 תונמההפ ןה םינש השלש ךשמ שדה ןיד ול שי ו"צי וניתלהקמ השא חקיש ןמלא (המק

 118 .תונרד ר"פע רגהנתי תונמתה ןינעלו יפלקל רחוה רתוהש ןויכ יפלק ול ייהש ימ ןכא יפלקל ןהו

 םהמע ךלול דיהי םוש םיאשר םניא ןרודה םע להקה לכ וכליו ריעב הררש 'יהישכ (ומק

 הררשה לא ךליל םדא םוש יאשר וניא םגו םהמע ךלי אלש אוהה שיאב רועגפ ח"הפה לעְו

 .ןלהקה} םרוק

 לצאו םהב שמתשהל תואלחנ יראש ריכשה וא ול תרכשומה תיבב רדח |ריּפשמה) (זמק

 ימדמ תובנל ויצי הלהקה ןמאנ לע לה יזא ונממ עינמה תוניתנה ונממ ןולבק אל) ריכשמה

 .רוכשמהל יתערפ רמול ץורות םוש ליעוו אל רכושה ותואלו |תוריכשה

 .רטסידב םימשר:ה םיונימהמ םיונימ ינש ול אהי אל םדא םוש (החמק

 ותורקל |ןץ"שה לע} תודלוי ותשא התיהש וא טייצ ראד ןונכ תבשב בויח אוחש ימ (טמק

 לררג םהיניב ןוליטל יזא םיבויח השלש ויהי םאד) הלעמלו ?ודג יצהמ ומוכסש ימ אקוורו ת"ספ

 .םלכ וחדנ השלשמ רחוי םיבויח |ויהי טאו םיבויחה} המה לרונב הלחתב ולעיש םינשו

 קר יונימ ול ןתיפ םירדובה םיאשד םניא יזא ריעל ץוחב רד אוהש ימ (ונק :ג*מ ףד

 תרחא לונימ םוש ומצעל השעי אל ררוב 'יהישכ ומצעב והיא םאו רקיע וא לאבגל ותוא תושעל

 .םיררובה לכ ומע ומיכסוש ףאו ל"נה יונימ קר

 ןסוי אלש ויצי להקה יפולא לכ ןלארשי תוצופת לכב=} י"החב אוה המודק הנקת (זנק

 יונימ םוש ול 'יה אלו יפלק ול עיניש ףאו .הנקתה יפ7 ומוכס 'יהיש אל םא יפלק םדא םושל

 ע"א בייחחהל ביוחמ פ"כעו םילודג ינשמ דתוי ומוכס 'יהיש אוהו יאבנ קר ומצעל השעי אל

 םישדח םיכייש תויהל ומיכסה 119 ש"חר תלבקל םנ המו .אנדיאד הנשכ האבה הנשל ומוכס ןתיִּל

 ןינעל וִז הנקתו ,ועיזת אל הנמו וזחח הב וז הנקתה םיצמאמו םיקזחמ ונחנא ןכב 127 .םינשי טגו
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 ונותלהקל םאוב טוימ םדנש השש דע םושדח וארקנ הז ןודינבו םישדח דגנ הרמאנ ל"נה תונֿמתה

 121 ה"יח םףיעסב ?ועפ רכזנכ וניד וניתלהקד לועב ךשומו קזחומה ב-העב ןכא .ו"צי

 12 הדוצסה תגהנה

 ינשר !?2חיכומו ש"חרו אםיירואד ילוספ ץוח םרנייצמ ינש קד ארקי לודג ומוכסש ימ (הנק

 רקיעו םיבוט ינשו םישאד ינשמ רתוי יהי אל םיניינמ ינש ותוא ךותבו .דיע|ה|מ םינגוהמ םיינע

 יצחו םילודג ינש דע הלעמלו לודנמ ומוכסש ימו .ח"הפ ץוח םירוקע ינשו םיבוטה 55כב ןושאד

 אל יזא הלעמלו לודנ יצחר םילודנ ינשמ ומוכסש ימו .רתוי אלו ל"נכ םיניינמ השלש קר ארקר

 לע לה םרההו .תידבל ןה הנותחל ןה ל"נכ םידובכ ולעב םכותבו םיניינמ העבראמ רתוי ארקל

 עלובשב םימעפ ינש *א גיהנמל תורקל לייצאו םימעפ ינש יא עובשב יא ניהנמל דבכי אלש שמשה

 םושל תורקל שמשהל הלילחו תחא עובשב םימעפ ינש בייהעבל תורקל אלש אטרשפר .הדועסה לע

 הנותח ןה הדועס השעוש ינע לי""צאו תונקתה רמושו חייפה ייי"הב רטסיר וייפע אל הדועסל םדא

 .אתיירואד ילוספ םע םיניינמ ינשמ רתוי תורקל יאשר וניא הלימ וא

 אסכה לע בשויה דייבאו קדנסה דבל הששמ רתוי ייהי אל הלימ תירבב םידובכה (טנק

 .הכרבל המיבה ןמ דליה אשונה ץוח 12!ההילא לש

 .זיולק הזיאל אלו ךליל כ"הבל ביוחמ הלעמלו לודנ יצח םמוכסש םיתב ילעבה ןתוא (סק

 .םלועב האלתמא םוש ילב 123 תומוכס תואמ שלש תוצמ תועמ קלסל ביוחמ כ"הבל ךלי אלש םאבד

 םביוחמ המכשהב *ו םויב ה"הפה ףולאהל אובי םא 126 ריעל ריעמ םירבועה םינזה (אסק

 לה םינומדקהמ םרהה יזא תוצח רחא אביש םאבו רחא םוקמל ותוא חולשל ואובב ףכת שמשה

 הנקתה ןזההל דינהל ביוחמ שמשהו הביתה ינפל ללפתוש דרובע להקה בשי אלש ה"הפ לעו

 .ואובב ףכיה

 םירפכה יק'זחמו .וניתלהקל םוכס קלסל םיביוחמ וניתלהקל םיכיישה םירפכה יקיזחמ (בסק

 םוכסה קלסל םיביוחמ וניתלהקב םיארדנ םימיו םיבוט םימו יקיזחמו תרחא הלהקל םוכיושה

 127.וניתלהקב

 דובכו ויצי להקה יפולא םיביוחמ ןושח ח"ר ינפלשו רייא ח"ר ינפלש תבש ברעב (גסק

 128 ,םליעב ייחד םוש ילב הבישי ונבל תותבשה קלחל יינ ברה

 ןהכ םישנא הרשעמ רתוי תבשב ת"סל תורקל רומג רוסיא ורוסיאש םכסומב הלע (דסק

 םיײלעל םתוא דבכמ ח"פהש םיחרוא דבלמו ריטפמו 129 םובויח ינש דבלמ ללכב לכה ןורחאו

 תירב פעבו םישנא השמח ףיסוהל יאשר לודג יצחו לודנ םוכסל ןתונה הנותח לעב ןכא .ת"ס

 סנקב יאבג םושלו ח"הפ םושל תייצל יאשר ו:יג ןזההו .םישנא לדנש ףיסוהל יאשר ל"נכ ומוכסש

 + .סנקה לה שמשה לע ןכו לודג

 .רתוי אלו אתיירואד ילוספ קר וכלי תודלויה לצא תבשב ךלול גוהנה רכז םלש (הסק

 דבכמה*ו ח"פהלו ב-הל קר םדא םושל ץ"שה השעי אל ת'סה לצא ךרבש ימ (וסק

 רואה ןכו .רתוי אלו אתיידדאד ילוספ ךריבש ימב ףיסוהל םיאשד םיארונ םימיבו .םיחרראפד

 .ללכ ךריבש ימ ןזחה השעי אל רופיכ םוי לש החנמבו ל"נכ ע"א גהנתי ת"סל הלועה

 קר םישנא השלש !ונייה תופתושב כ'הבב דובכ םוש תונקל םדא םוש לאשר ןיא (זסק

 .תופתושב דובכ הליא תונקל השלשל ףא רתומ םיארונ םימיב דבל .תופתושב דנקי םינטּק

 רתוי אל אחמד םיאבנ :הככ הנהנה אהו 120 ןימלע תיב לע םיאדונ םימיב תוקדצ (הסק

 רתוי אלו רלעט םישלש 13! םישנ תרובחו רלעט השמח תורובה יראשו רלעט רשע השמחמ

 ףלעטה דומעי קד םיאבנה לש רלעט ןיב רלעטה דומער אל ינע םושו הז 5ע והינשי םדאבנהר

 .םיינעה רלעט לצא

 תלוז םלועב הרבח םוש שילאפב בשיל םיאשר םניא |רופיכ םוי ברעב=) כ"יעב (טסק

 .ןםילוח רוקב=)} ח"ב הרובחו הלודג הקדצד יאבג

 ,רחוי אלו אתמד יאבג לש שמשו ןזחחו ןפדתשה קר כ"יעב כ"הבב ובשי אל םישמשה (עק

 ,ל"נה שילאפב בשיל וצריש םירחא ןתוא תוחדל םיאבנה םיפולאהו
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 ץוחבמ וניתלהק* הטוחש רשב איבהל אלש תותמשו תומרחב םינומדקה תנקת (אעק

 הלהקה בצמ תהא םיחפקמ המהש רוחיבו רוסיא לש םימעט המכ תמחמ ריע לש הרוביעל

 םקוח לכב קזחלו ץמאל ונאב ונחנא םנ םויהכ ןכב 152 .וניתלהק דמעמ איהש יסקטה ןודנב

 רשב איביו ז"ע רובעיש ימו רחא םוקממ וניתלהקל רשב םדא םוש איבי אלש וז הנקח תורמוח

 הכה יסקטה יקיזחמ יפולאו ח"פה דיבו אוה הלֿבנ רשב איבמ אוהש רשבה יזא רהא םוקממ

 ארדקל שמשה לש רטסירה לעו .אוהה ירבד לוקל עומש יתלבל אוהה שיאה ףודרלו ףודהל

 ר"כ .ה"הפה ףולאהו ל"נה תונקתה ידמושמ 'א קר םוחהה לע ואובי 135 הדועסה לע םיאורקה

 .ל"נה הנקתה תיישעל ןיצי וניתלהק הפד יגיהנמ ישאר ינזור יפולאמ םירחבנה יפולאה

 ר"רהומ ןיבא ינודא ןב=} א"אב לאורזע םואנ 134 |ןייזע-ת} (ןייזק"ת) ןויס ח"ר 'נ םול םויה

 םואנו קיזייא לאיתוקי ר"רהמב לישנא רשא םואנו ו"צו לאיהו 'רה א"אב םהרבא םואנו וכדדמ

 133 .ררלה ןושמש ר"דהומ א"אב לאומש םואנו ?*ז יכדרמ ריאמ ר"רהב טריה ללתפנ

 תקפסמ העשה 'יה אלש רשאב ןכב םיקובדה תוריינב ליעל םיראובמה תונקתה תתרדוא

 ל"נה תונקתה ויהי אלש ןכב ןוקיה םיכירצ םירבד הברהש םגה םישדח תונקת תעכ תושעל

 פ"כעש רתוי אלו ...אהש יאהד תואמשהו יפלקה רחא דע ל"נה תונקתה תא שדחל ונאב ןםסילטב}

 לכבו הלהקה יקסעב חקפלו ןייעל תונקת ילעב ורחבי ל"עבה לולא ח"ר םדוק |םינפ לכ לעש=}

 יקה םואנ ..הצרא רבד לופי לבל םתרובנבו םפקתב המה ל"נה תונקתה ןמזה ותוא דע תונקתה

 ...םואנו יחבר אנבוד ק"ק הפ הנוהה 136 ...עשדהר

 םיפיאה לע ו"צי וניתלהק ינב םיבר תקעצ ונעמשש המ וניאר וניניעב (בעק :ד*מ ףד

 תופאל םילרע לצא טראווק לע חמק םינוקו םייחירב תואובהה ןוחטל ע"א חורטל םיצור םניאש

 קר טראוק 5ע םילרע לצא חמק וחלי אלש םיפואה לע םרחה ןכב 137 הלהקה ינבל קזיה םרדנו

 תולאה לכ םהילע לה יזא םילרע לצא המק ונקיו ורבעיש םאבו םייחירב ונחטיו האובפ ונתי

 םינוממהו ה'פה םולאהו םהלש יסקטה קח יפכ לפכ יסקטה וקלסיש ל"צאו הרוחב םיבותכה

 .שיאה ותוא ףודרלו פודהל הז לע וחיגשי תונקתה ירמושד

 5יסקטה לש טפשמו קח

 יסקטה קלס5 םיביוחמ 'הז תואמ השמח דע םורפכב |סעדנערא =)} שרדנרואה יקיזחמ (נעק

 הלעמלו 'חז ףלא ןמו ןג"וט} (ג"יש) בהז פלא דע 'הז תואמ השמח ןמו 'הז ינש 'הז האמ לכמ

 כ"ג ונתי 139 הכירב יקיזחמ .'הז ינש הרוי לכמ ןתי ולׂש הרוי ןמ .דחא בהז י'הז האמ לכמ ןהר

 .ל"נה לכמ

 תוניבג פ"ג העשת האמה תויבחה ןמ פינ העֿבש 10 ךאש לכמ האמחו םוניבגנ (דעק

 םלא ןמ בהז הנטק הלנע ...חלמ ...ןמ .פ"נ העברא ךאש לכמ זאלנ פ"נ יז ןבא לכמ 141 שיחלאוד

 האמ ל?כמ כ"נ 142 ןאיפס ג"וט בהז האמ לכמ ונתי םילענמ ירכומ פ*נ השלש תויבח ןמ ג"נ חלמ

 .קספה יפכ םיוקי םירבד יראשבו ג"וט

 בהז ןתי תהא תבב תוובח רכומה 'הז ינש תויבה ןמ םידחאל םירכומש םיחולמ םיגד

 .בהז יצה ןתי עקשילאפ ארקנה תויבחמ .תויבח ?כמ

 ינימ ראש ןכו סעינוקא דבוצ ֿםינ העשח ןאיילש רבוצ ןנ"וט)} (ג"שי) גנירעה 143 רבוצ

 ןמ בהז וניד תהא תבב רכמנהו בהז ןתוי םידחאל רכמנה תויבח לכמ גנירעה .פ"נ השש םיגד

 םירק:מ יופ םילודנ 'ס=} ג"ס ןתי 'הז האמ לכמ הוועש .לודנ 'א בהז לכמ 14! סנישצסאוו .חאמ

 .'רפ ידג השש קידאז לכמ

 .'א בהז האמ לכמ ונחי םינוקש תורוחסה לכמ רמערק םודוהס ינימ לכמ םירחוס

 העבש קר האמ ןמ ןתֹר יזא הנומאב ...ןתישכו ןנ"וט} (ל"וש) האמ לכמ ונתי הסקט םיחרוא

 .לודג יצחו יודג

 ולאה םירבד אצויכ די די לע רכמנה רבד לכו 145 ענזיצשרמרר וא םידחאל לזרב ררכומ

 ..בהז האמ לכמ ןתי

 השועהו ריעב תואובה הנוקח .פ"ג הרשע ןתי טראווק האמ לכמ חרוא איבמש טושפ ש"דר

 ,תואובח יראש לכמ ןכו"הז ינש האמ לכמ ןתי םידחאל רוכמל ןיצלאמ



 1 לה לצֹנבֹוד ןוֿפ סקנּפ העל

 .פ"נ ינש 146 איוודעפס לכמ ןיפאה

 תואצוה וּפ 'יהש רעב פ"נ ינש ריעפ ץוחבו פ"ג השלש ריעב הקולש בהז לכמ תורסרס

 .ןג"וט} (?"יש) האמ לכמ ונתי םתריכשמ םינכדשו םילעופ ןכו

 .םהלש הרובהה 5כ םע ?יוגה לע בתכנה י"חב 14 יוצר בתכה ופכ קדצ יחבוז :ה*מ פד

 (?"יש) בהז האמ לכמ ןתי םידחאל רכמנה ןיטישכה .לודנ יא ןתי תרכמנה המוטפ הזווא ןמ

 .ריעב אלשו ריעב דכמנש ןה {ב"וט}

 יתכאלמ ךרוצ*ל הרוחס הקולש ימ יסקטה קחב ורכזנ אלש תוכאלמ ילעב דאשו רענזריק

 תרהא ריעב רכומו חקולש ונייה ריעה ינפ האור וניאש הרוחס .ןניוט| (פ"יש) בהז האמ ?כמ ןפי

 רתוי עיגמ האמה ותואמ םאו .|ריעה ינפ האורש הרוחסה ךרעמ תוחפ *א) עבר האמ לכמ ןתי

 .ריעה ינפ האורש הרוהסה ךרעמ תוחפ יא עבר קלסל ביוחמ כ*נ יזא יא ֿבהז ןמ

 יסקטה קלסל ביוחמ 'ידהא הנש ךות ריעֿפ אבוהו הדבעש הנש ךשמב תונקנה הרוחס

 רוטפ ןושארה םעפב יזא הרוחס 5ע הרוחס ףילהמש ןיפילח רבדב .הנשה התואב תינקנ וליאכ

 הינשה םעפבו ,ותרוחס ןמ ןושארה םעפב קליס רבכש דחא הפלהוהש הרוחסה ןמ יסקט קל

 .יסקטה יפכ ק5ס5 ביוחמ הרוחסה ףםילחמשכ םימעפ האמ דער

 "א בהזמ תוחפ אל 'הז האמ לכמ ק5ס5 םיביוחמ וסקטה קחב םירכזנ םניאש תורוחס

 השלש יסקטה ק5ס5 םיביוחמ טלענ ךאוװב קר םוכסב רטסירב םימשרנ םניאש ב"העב

 .הנשל ןהונש טלעג ךאווה ךרע יפ5 םיקפח

 בושחיש ונייה ?כה תא רכומש יפכ ןנ"וט} (5"יש) בהז האמ לכמ ונתי 145 ענוצאזאק ירכמ

 הכאלממ ונתי םיפרוצ |נ"וט} (?"יש) 'הז האממ ןתי הזמו ןרקפ ילכה תכאלמ לע איצוהש המ סג

 ןמ והישעמל םלש ילכ איצומ אוהש המר .|םילודנ 'ג=} ג"ג בהז לכמ םתחלועפ רכש ונייה םהפש

 .ןג"וט| (5"יש) בהז רכומ אוהש יפכ 'הז האמ ?כמ ןתי ילכה תא דכימו ופש בהזו פסכ

 19|| כ"הצע תיבירב יולמ םהב אצויכ ?כו 'פ ג"ג בהז לכמ ונתי תונמוא ילעב 5כ ןכד

 עט .ךרע יפל ןכו יהז העברא הוור 'הז םישמח ?כמ ןתי

 א5 הנש* תיבהמ יסקט ןתי םיסוסל אופסמו ןבת םיחרואל םירכומש הונסכא תיב לכמ

 .ןתמו אשמ ראש תלוז יהז הששמ תוהפ

 הנקי קר הרוחסה 52 םימדב תולעהל ידכ ויתועמב הרוחס םוש תונקפ יאשר וניא רוסרס

 .ומצעב ךלי ץירפה וא יונה קר תונחה לא יֹוג הנוקה םע ךלי אל םג תיבה לעב וא רחוס

 ומוכס לע ףסונ תומוכס םישש ןתיל םיביוחמ ןתמו אשמ ילעב ידאשו ...ןה שיאו שיא ?כ

 ןמיסב םינמיסה לכב ?"נה תונקתהב שיש םיקחמה לכ .גוהנכ םוכס יולמ ןתונ וניאש ימ ונייה ולש

 תביפ ןיב ה"ע 'סבו הנש יצחו הנש קחמ ד"ס 'ייסבו םישאר תביתל גיהנמ תבית ןיב קחמ ד"מל

 תביתל ולש תבית ןיב ב"נק 'יסבו רהא תביתל ךומס השש ףהוס5 ז"פ 'יסבו ינש תבית דע פודג

 ..פ"שנא רשא םואנו ם"רהב לאירזע םואנ .חיכומו תבית ד"נק סב הששה ג"ע בתכמהשו בופתכ

 150 ..ןושמש 'ר ר"רהומ א'אב לאומש טואנו וכדרמ ריאמ 'ר ר"רהב ץרוה יפתפנ םואנו

 אצי אפ דיהיפ דיהי ןיב טפשמ הזיא לארשי תוצופת ?כב איה המודק הנקת :ד*מ פד

 םקות 23 םיקזחמ ונחנא וז הנקתו .י"נ ברה דובכו להקה ינפב ךףתחוי קר הצוחו ריעה ריקמ

 להקפ םיבר ןיב וא ?הקפ דיחי ןיב ?בא .םישנוע ידראשו תותמשו תימרח םישנוע לכבו זוע ?כבו

 ברהו 151 ב"לבזב וא אילבזב ןידה ךתחוי וי-בד תעצה רחאו להקה ינפב עבותה עיצי יזא

 דבלבו 1? מירו ד"ר יפל םא וטפשמ ברקל יאשר יזא וטפשמ דואל הזב אצי א5 סאו ושמחה

 153 .םותחו בוחכ ו5 ןתי הלהקה ןמאנו רפוסש

 רע ינש הרואפ ותדוהס דוכמפ יאשר וניא 'והיש ימ 'יהי הרוחס םע אבה רגת הרוא

 השלש רחאל ףאו .לידבהל ?רע5 םא הצריש ימל רוכמ5פ יאשר ךליאו םימי השלשמו םימי השלש

 בשוח תיבה לעב ןכו .תדהא תבב ולוכ א"כ וניפלהק ישנאל ףא דח דח וחדוחס רוכמי אפ םדמר

 טא יכ דח דה םימשבו הועש הרוחס םוש רכמפ יאשר וניא תוינה יבשוימ וניאש ו'צי הלהקה

 תושר דח דח רוכמיש הזכ שיא אצמי אצמה םאּבו טרוה רוכמי -וכמ* ודיב 'והיש הדוחסה 5כ

 ןןידה אוהו=} היהו .ה'יהפה פולאה תעידיב ותוא ןכשמ* םינוונה הדובהד ראבנ ופולא דיב

 הרוחסל םה םימדקומ וניתלהק ישנאו םילרע לצא הרוחס תונקפ ו5 רוסא ונותלהקל אבה חרוא

 (6) ןטֿפילש לשילאטּסיה
0 1 61 
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 שיא י"ע םילרע צא םונקל יאשד םידוהו צא אצמנב 'והי א5 הדוחסה םאו חרוא 52 סנקב וז

 .הרואל אוה םדקומ תונקפ הצדי וניתלהקד ב"העבה םאבו .ומצע וייע אלו וניתלהק יבשותמ

 הנותהה לע תורקל יאשר וניא תב וא ןב םע ןה רהא םוקמל הנותחה לע עסונש ימ

 אלש םרחה לח שמשה לעו תורקל יאשר אתיירואד ילוספמ ץוה הקעֿפ ופ הולשל אלש אטישפר

 שיא םושל שמשה תייצי אלש ?"צאו אטישפו ארקי אלש תודקל וילע הוציש םדא םוש5 תייצי

 .ל"ר םדח שנועב הנותחה לע תורקל ונממ שקביש תדחא ריעמ

 דוק הפוחה השעיש דבלבו תבש ברעב הפוחה תושעל יאשר ל?ודנ םוכס |ןפונש ימ}

 ןןסירעצ טאלב} .החנמה רהא הפוהה השעי 'הז ףלא אוה ...םוכסל ןתונש ימו 154 החנמ

 ונחנא ןכב הח'הפה תעידי יתלב אקשרפ םוש םע וכי אלש המודק הנקת :ה*מ פד

 .וז הנקתה םיצמאמו םיקזחמ

 לנר תדצע ינימשר יא ונירדמ ?נד לכב |{םא יכ| א"כ ןתיל להקה ןיאשר םניא 155 תונירומ

 .הנש ךשמב תונורימ העבראמ רתול יהי אל לכה ןלב !א ונידומ ןפיק כ"ג ומצע ?נפב

 לכ רמוהבו זועו ףקות לכב םיוקיו הלהקה ללכ תבוטל ורמננו ושענ ?"נה תונקתה לכ

 הרופ שרש וב 'יהי רשא שיא 'יהד ןפו .הצרא רבד לופי ילבל 126 יודנו תותמש תומרח םישנועה

 הז עו ,םירמו.םישק םישנועב שנעי שנע יזא וללה תונקתה לע רערעל הצררו 7 הנעלר שאר

 י"דמה ףולאה ה"ה ל"נה תונקתהמ תחא לע רס ותלבל ולאה תונקתה תדמשמ ירמוש תויהל ונדחב

 םיהינשמ םפויהפ ןסינ .רר"הב 'ימרי ר"רהומ ינרותה ףולאהו םהרבא ר"הומב לאוו ר"רהומ

 ל"נה תונקתה ידמוש יפולא דיב תושרו םינש השלש דע הטמלד םוימ ל"נה תונקתה םידמרשו

 ריתלב ל"נה תונקתה לע רובעיש ימל םהיניע תואר יפכ םישק םושנוע לכב סנקילו שונעלר ןרדל

 תרמשמב דומעל םישנוע לכב םירהזומ ל"נה תונקתה ירמוש םיפולאהו .נוהנמו שאר תלאש

 לה טמצעב םהילעו םהל דהא טפשמ לודנכ ןטקכ םדא םושל םינפ ואשר 0 הנומאב םהרוקפ

 .דוי לש וצוק ףא ורבעי אלש ?"נה םישנועה 52

 *להק רענבוד םענוֿפ ןטנעמוקָאד .וז

 5רעזַײה עכעלטסירק ןוֿפ ףיוק .1)

 אצומ וניאו אתלימ ול אקיחד תויה .,ונינפל וי-דבד עיצהד ינדותה היה ונינפל אב םויה - - / 2 - 
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 תושר ו5 ונתנו םרחה וּל ונרתה תאזל יערא להא אל ףאו עובק להא ול תושעל תיב ו5.םונק

 םירחאלל איה העש תארוה יכ ונדתה ודבל וו .רודא אלו םרה 85 ןאכ ןיאו רכנ תמדא:ו5 םונקל

 ...ר"דהומו .בוט תכדב וילע אבי םהיתונקתו טימכח ירבדפ עמושהו .ימייק והיירסיאבו !??הקוח

 ם"וידא ףוריצב ירגיהנמ ירדיגנ יינזורה םישאר םיפולאה דובכ ד"כה .הקדצפ הפי הנמ ןתנ ?"נה

 ...ה"הע םיאבה ד"באה נ'האמה ברה דובכ {ונירומ רננודא =|}

 תונקּת צטלַא יד ןקרַאטשרַאֿפ ןוא עַײנ ןכַאמ ןגעװ 2

 ןינװג המכב 'קה ונתלהקב הנתשנ אתהמד יליבשש וטיבה חכונל ונונועש תויהב .ו7* ס;}

 םונקתה דוסי דתיב יֹולת הלהקה ֿבצמו דמעמ ןינב דוסי רקיעו הלהקה דמעמ ףפורתנו טטומםנש

 .'רכו גיס ןיא םא וכה ימנ אכפיאו גיס ןיא םרכ ןיא םא םימכח ורמאש םשכו הלהקו הלהק 52:לש

 י-סע גהנתהל רשפא יא רשא םירבד המכ שדהל ןוקיפ :רנידצה םידבד הברהש וניאר האר םויהכו

 םישנא העברא ופלקה ךוטמ רוחבל לארשי ינב תונקת ר"פע םימכח ודקש ןכב םימדוקה תונקתה

 160/קדצ הרומ= ץ"מ (אהביחמ שידו=} מ"רו ד"בא {פודנה רואמה =} ג"האמה ברה דובכ םוריצב
 | .אתמד ללימ לכב וחקפיו ונייעי המה ?"נ

 רעטרע עשיטסירעטקַארַאכ רעמ יד ןוֿפ טלעטשעגפיונוצ זיא ןטנעמוקָאדילהק 11 יד ןוֿפ טסקעט רעד "|

 ךעלפעק יד ,ה"י ןט18 בײהנֶא ןוֿפ ײז ןעמַאטש ֿבור סָאד ןסקנּפ ןיא ןטסקעט עשיטנעדיא טעמּכ ,ערעדנוזַאב .ןוֿפ

 ,158 הרעה עז רעכעלריֿפסױא .ךיז ןוֿפ ןבע:עגוצ רימ ןבָאה
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 יגיהנמ םימסדופמ םיניצקו םידיגנ םינזור םישאד !?!םיעורה יריבא ?2 םיסאה תע .ז** ק
 יריקי יניצק ידיִּננ ינזור דובכו דקתשאדו אתש יאהד {ןמא ןוילע הננוכי=} א"עי יתבר אנבוד "ק
 .רנירוצ לע ולע ונרתשה תויה .אתנקפל אתנקת דבעימל אתמד ילימב ןייעל הלוגס לדוחי ריעה
 ...אנדיאה דעו תומוצעו תובר תובוח

 "השפמ ןוא םוכמ ענונבי 23

 ינס אפ יכ רשעמה רומגל ו"צי להקה רפולא רדחב הפוסאב הנמנו הלע הזה םויה .ז"-נ

 ודהבנ ןכב םיפלאל !?3ּסוצוקעזגעה תואצוה תולועו םישגונ ה"עבהו םיצידפהש עודיכ יכה ואלב

 רואמה ברה דובכ ףורצב ונלקש מ"הה ונחנאו םוכסהו רשעמה ןודנב תונקתה ררבלו ןבלל מ"הה

 .ו"צי ונתלהקד ץ"מ מי*רו ד"בא ?ודנה

 :הנושאר אצי הזו

 .םוכס ןודנב םש םשרנכ םיוקי תונקתה סקנפב ראובמה ג"ע טקנרפ

 .ל"נכ םיוקי ז"ע ו"ע ה-ע טקנופ .םש ראובמכ כ"ג םיוקי ד"ע טקנופ

 םינומלאו תוילגרמו בהזו ףסכ ןיטישכפ ופ תויהל יאשר יא לודנ ומוכסש ימ : ךכ םוקי ח*עק טקנופ

 רל ורתרוי "דג השש דע 'דנ ינשמו 'הז םישמחו האמ ול ורתווי ינש לודנלו :'הז תואמ ינש ךסב

 ןמו יהז ק"מ ףלא ךסמ ול ורתװי הלעמו 'דנ העשפ ומוכסש ימ ןכא .'הז האמ ךס לודג 5

 השלש ךסמ רתוי ו5 'יהי םא ףא 'ופ 'דנ ינש 'הז ףלא לכמ ונייהד םינמוזמ ןמ ומכ ןתי רתומה

 .ל"נה סקנפב ראובמה יפכ םוקד ןיאושנל "יוארה תב ופ שיש ימ ןכו .םיפפא

 ,ל"נכ םוקי א"פ יפ ט*ע טקנופ

 ײכ ןמ ןתי ?בקמש תוריכשה ןמ יזא ולש תיבה לע םסונ םירחאל רכתשמש תיב ופ שיש ימ ביפ

 עבטיפ ביוחמו תיבה תוריכש לע איצומש המ יוכינ םוש ול בשהי אלו .םוכסל לפט יא 'הז האמ

 .םוריכש לבקמ המכ

 יא תישש קלחמ רתוי םודקה םוכסה ןמ עורנלו ומוכס פע עבשיפ דחא הצרי םאב ןכא

 ונייהד םינמוזמב בשחוי םירחאל |ריכשמש} (ררכשמש) וב רדש הלחהנה לע ףסונ ול שיש הלהנה

 .וב רדש הלחנמ רתוי הושה תיבה ריכשמש ףא התפוהפה הלחנה

 םרה יפ"ע ןה םיטושפ ינש פורש ןיי טראווק ףפלא ןמ ונייהד 5*נ2 פוקי ה*פ ריפ גיפ

 ְו .העובש וא ?הקה

 205 ןידה אוהו ול שיה דבלמ לודג יצח ומוכס 'יהי הנשל ןיה ב*י ןמ שבד ןמ ויפ ּו

 .ל"נכ םוקי חיפ זיפ .עורגל וא םיסוה

 ילב גוזמיש הקשמ לכמ 'הז םישמח םיאמשה ול ורתווי יזא "דג םוכס? ןתונש ימ טיפ

 ורתדוו יזא יצחו ידנ יא ןתונש ימו ל"נה ךס נוזמיש הקשמו הקשמ לכמ ולש שי ןמ רתוא ךירעהֿפ

 : .'הז האמ ךס הקשמ 527 ופ

 הסנכההש טאב ןכא .ראובמה יפכ םוקי יזא זיוח ץלאמו זיוה {איירב} (אריירב) ול שיש ימ 'צ = |

 .םיאמשה לניע תואר יפכ ותוא וכרעל יזא רחא שיאל דבעושמ

 .ל"נכ םוקו גיצ ב"צ אזצ

 'אמוכסש ימ .ו5 שיה ןמ ץוה טושפ 'א ידנדוא םינתונש 'הז האמ לכמ ונתי םירפכה יקיזחמ

 ==ג 'ב) (ג ימב) ומוכסש יפו ןתילמ רוטפ אוה *הז תואמ ינש ןמ רזא תונח וא תיב ול .ןיאו ידג יא

 0: .םיאמשה םניע תואר רפל |םילודג יב

 רשצמ תונקת ךל אה 4

 טוקי כיק טייק .{ב"עבל} (ם"עבל) ורתווי 'הז האמ ךסו ירישע קלח קר ונתי ט"וי ידגֿב ןמ

 קלס* ביוהחמ דהא ?כ ה"כק .ל"נכ םוקי ז"כק ו"ּכק ה"כק.ד"כק ג"כק ב"כק א"כק .ראובמה רפכ

 ,תוחפ וילע עיגי העובשה י"פעש ףא תומוכס םיפלא ינש פ"סע
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 םירשע קלח קר םינושאר תואמ ונש ןמ ןתי יזא םיב ו5 ןיאו 'דנ 'א ומוכסש ימ ט'כק

 ואריש ימל רתוול תושר ןםינ ןיעיבשמה םירחבנהפ .ןיעיבשמה יניע תואר יפ5 נ'ב ומוכסש ימי

 לשמ ךרד ונייהד תומוכס םיפלא ינש ןמ רתוו ויפע ופיסוהש הפסוהה ןמ שילש קלח רתוופ יוארש

 יזא 'הז םיינש רילע וכירעה רשעמו 'דנ םירשע וילע ועינה תומוכס םיפלא ינש* םוכסה ר"פניש

 הצריש ימ .רתוי אלו |םילודנ 'י=} נ"י 'הז השלש אוהש הפסוה ןמ שיש ול רתוו* םדיב תושרה

 הנשה וילע וֿפיסוהש ...ןכב שיּלש קלח תוחפל אוה ראשד תמדוקה הנקת יפלו ומוכס 5ע עבשיל

 יאשר וניא יזא ...םוססה ןמ תישש קלח םנו הפסוהה ופ רתוול םיעיבשמה וצריו ומוכס 5ע הרבעה

 קלח דע העובש י*יפע ומוכס תוחפל ודיב תושר יזא הרבעה הנש ויֿפע ופיסוה אלש ימו עבשיל

 .המודקה הנקתח רפכ ישילש

 1150 צקבָאוָאק 5

 ייקת תנשב 'יהש 16:!ןתמו אשמה=} מ"ומה יסקט תוגהנה תונקתהמ קתעה ךל אה .ח *כ

 .םרח פ"ע ק'פל

 165,םילודנ רשע הנמש ןינק 'והז האמ ?כמ ונתי רמערקו םידחוס (א

 אלסערבל ךילוהל הועש םינוקהי 'והז האמ לכמ 'נ י*ח כ"ג וקלסי הפ רוכמל הועש ינוק (ב

 ."רהז האמ לכמ 'ג רשע םינש קר ונתי 166תרחא הנידמל המודכו |רדאד טרופקנארפ==|  פ"פ גיצנאד

 .ןדיפ אבש ןמזה רחא ךלוה לכהו יוהז האממ *ג י"ח יסקטּב םיבייח בוחב תוחוקלה תורוחס

 הרומח תרומח ךליאו םשמו ינ העשה עיגמ ןושאר ףוליחמ הרוחסב הרוחס ופילחי םא (ג

 .האממ 'ג י"ח עינמ

 םונמוא ילעב ךא הינקהמ וצחו לידג ךאש ?כמ ונתֹי תיכוכז ילכ ירכומ ונייהד רזעלנ (ד

 .םילודנ ינש בוהז ?כמ ונייה ןינמוא ראשכ ןתכאלמ רכשמ ונתי חונולח ןינקתמו ןישועה

 םינוקה רנראוו ךוש ןכו םירכומו הכאלמ תושעל םתרוחס םינוקה רגראוו ךורו רנזריק (ה

 רמצ ירכומ ןכו םילודג םירשעו הנמש הינק 'והז האמ ?כמ ונתי ...ירכומו הכאלמל תורוע

 האמ לכמ לזרבו םיסוסו םיטיבדו םיהל תוריפ ירכומ ןכו 'דג ה"כ 'הז האמ ?כמ ונתי םידחאכ

 ,לפט יא הינק בהז לכמ ונתי שיקפוקערפ םיארקנה קושב םירכומהו 'דג ח"כ 'הז

 |!ןשירעשט רכשותויונחו םיחב רכשמי םיסוסל תופסמו ןבתו תחש םירכומה אינסכא יתב ילעב (ו

 ינש |לעוש תלובש) ש"ש םתינימש לכמו 'דנ ינש בהז לכמ קלסל םיבייה !ס/ןילעטשו זיוה אייררב

 ןיאנסכא תליכאמו יצהו ?ודג קר אצויכו תחשו אפסמ בהז ?כמ ןתי רחא לש תוב רכושבו 'ילודג

 .וילע דמעל א"א יכ רוטפ

 רעב תוריכשהמ רשעמ הליחת תוסנל ךירצ הלעמל דאובמש אצויכו תדיונחו םיתב רַּכש (ז

 ררש רדה ותואב אדח אתווצב ומע רודל ןכש הזיא ותיבל סינכיש ימו ל"נכ ונתי רתומהמו ןוקיח

 האממ 'הז הרשע ע"פ5 בשחי רחאמ ותיב ל?ע הולש ימו ל"נה ךרע יצח קר תוריכשהמ ןתי אל

 .םילודג ינש בהז לכמ ונתיר

 םילטונו םלצא םילעופה םירענו םה תונמוא ילעב לכו רענזריקו 165 םיאפודו םיטייה (ה

 עינמש המ וקלהמ תוכנל ביוהמ ב"עבהו םילודנ ינש בהז ?כמ םהיודי השעממ ונתי םהמע קפח

 .ןתול ביוחמ 169 רותימ םנ םינמאנל קלסיו ול עודיש המ יפכ יסקט ונממ

 הלעמלו םירשעמו ןירוטפ םוריכש 'הז םירשע דע ב"העב לצא הנשל םירכשנה םירענ (ט

 ,ררמגל ןירוטפ תוחרשמ תובקנו ןתיל םיביוהמ

 הל שי םאו רבד 225 שיא5 התוא |ףיױשמ} תיברב הולמ וא תנתונו תאשונה השאה (װ

 ְו .קלסתו הנממ עינתש המ ל"נכ םרח שנועב לעב דינת לעב

 םילודנ ינש ונקוש ןיטיחו ןנד תינימש לכמ ןתיל םיבייח 'יחמ ילעב ראשו םיפואח (אר

 הדמב המק םינוקה םיפואה ןתואו 'דנ ןיפארג תינימש ?כמ 'לודנ השש זריה תינימש לכמ

 .ידג 'ג טראווק םישמח לכמ ןפיל ןבייה

 אבל ביוחמ הנש עבר ?2ו יצחו ?ודנ בוחז לכמ הויר לכמ ןתיל םיבייה האולה יפעב (בי
 ,ןריל עינה אל ןיירעש ףא הוירהמ קלסלו םינמאנה י;ֿפל
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 ןמזח ותואבש חוירהמ ןתיפ ביוחמ 'והז י"ח 100 ןבל תועמ םהל םלש* םיםודא הולמה (ני

 ןבפ תועמ 50 הויר םיחװרה ץוח בושחל ךירצ עובש תועמ 52 הולמהו םילודנ ינש בהז ?כמ

 א5ש יאנתבו ןירוטפ םילקשומ םהל םלשל ןילקשומ ןניאש ןיולמו הבוטב םישועה ןתואו כ"ג

 ,ךכב חיורהל וקסעהי

 ןפוא הזיאב חוירו רוחי לכו האיצמו תונכדשו אתיירסרס ןונכ אמלעמ אתאד אהוור (די

 ןפוא הזיאב רתיה תודוהל הלילחו יצחו לודנ בהז לכמ ןתיל םיביוחמ טלענ פוק ןייא ןכו 'יהיש

 הזיאמ ןורוד הזיא ו* איבמ המודכ וא הכאלמ ?עב הזיא םאו םינמאנהו םוקמה דיע אוה רשאב

 ךירי 52 עסונש ןכדשו רוסרסה .ןירוטפ רוּכמל אלו ותיבל הקשמ וא לכאמ ןימ אוהש רבד ןודא

 .פ"נכ ונממ ןתיל ביוהמ ז"חא דאשיש המו הלנע רכש הלחח ו5 הכני

 ךא ןירוטפ ןרכשמ תודלימ ןכו טדומל רכשמ ןירוטפ אנכוד ישירו םידמלמ (וט ;ט*כ

 האממ רתוי האולה 72 םהל ןיאש ונייהד ןיבײה הלעמו םשמו ןירוטפ 'והז האמ דע האולהמ

 .ןירוטפ ויהי םיתאמ דע האולהב קר 'יחמ םושב ןיקסוע ןיאו ןתנמוא ןתרותש להא יבשוי קד 'הז

 ןבא ?2מ לודנ יא שאטאפ ןּבא ?כמ קלס5 םיבייח אדטילסו שאטאפ 1/!שנדאיימ ידכוח (זט

 'אוה טא ידנ י"ח 'הז האמ ?כמ ונםי םירגתה ךרדכ ארטילאס םינוקה ךא םילודנג ינש ארטילאס

 .'דנ ב"י 'הז האמ לכמ ונתי םרהא הנידמל ךילומ םאו וז הנידמב רכומ

 'הז האמ ?כמ 'והז ינש ןתיל םיבייח ונתלהקל 172 םיאדנו םיכומסה םירפכ יקיזחמ (זי

 'הז פלאמו ןנ"וט} (ג"יש) *הז האמ לכמ ונתי יוהז פלא דע תואמ השמחמו 'הז תואמ השמח דע

 םאו .םחיניעב ואריש המ יפכ וילעמ לקהל להקה ריב תושרו יהז *א 'הז האמ ?כמ הלעמיו

 .ןתילו ד"נהל םיבייח הלהקה ךותל תיברב יולמ וא הרהסו מ*ומב םיקסוע

 האמל 'דנ י"ה םירחוס מ"ומ ןידכ !?2יאווזרדו םירחא תומוקמב שאדנדאה יקיזחמ (חי

 .ןימדוקה תונקתכ 'יהי תוכירב יקיזחמו 'הז

 האמל 'הז 'כ םיחוורה דחא ??!יניאבקסאבו לקשמו תואסקטס ןונכ להקה יקסע יקיזחמ-(טי

 רתוי דוע חיוריש הממו רוטפ תוריכשה ימדמ האמל 'הז הרשע דוע היורי םא ולש ןרק תועממ

 אוה 1/05-:מדרופו םירשנ יקיזחמו .םילודנ 'ב בהֹז הויר ?כמ יסקטב בייח האמל 'הז הרשעמ

 רכומ םאו יצחו ל?ודנ בחז ?כמ םירחאל רכומש תויבח לכמ 'ינקהמ ןתי ץינעזדמ ,םורפכ קיזחמכ

 ."דנ ה"כ 'הז האמ לכמ תחא תבב

 ןמ ןילודנ יח פלא ןמ 'נ 'הז הנטק הלגעמ 'דג י"ח 'הז 'ב יילעט ?כמ חלמ ירכומ (כ

 .ונהנתי ךכ ןימדוקה םונקפ הזב ואדיו ןילודנ 'נ םויבח

 בהז ןתי תהא תבב תויבח רכומהו 'והז ינש םויבח ןמ םידהאל םיחולמ םינד ירכומו (אכ

 .גיוט רשילאפ תויבחמ

 .ד האמל 'ודג 'הכ ןתי תחא תבב רכומה 'הז ינש תויבה ןמ םידחאל גנירעה ירכומ (בכ

 בהז הויֿבח 52 תהא תבב רכומ םאו 'הז ינש תויבח לכמ םידחאל ןפנ ןיי ירכומ (נכ

 .ןנ"רט} (5"וש) 'הז תויבה לכמ ןתיל כ'נ ביוהמ חדואה רכומהו

 .לודג 'א בהז לכמ הועש תלוספו שינשטשאוו (דכ

 רוכמ* ןיצלאמ השועהו םילודנ ינש תינימש לכמ ונתי ריעב רוכמל תואובח ינוק (הכ

 .ןילודנ העברא םידכומש ץלאמ תינימש ?כמ ונתי

 שילש דיב םהיתועמו ?לכ מ"ומו 'יחמ םושב םיקסוע ןיאו הרותב סיקסועה ןנברמ יברוצ (וכ

 אקודו ךרע יצח ןתי םינש השש דעו םינש הטשלשמו ןירוטפ הנותחה רחא םינש השלש רע

 .האולמב קלסי תיבירב םיולמו םהידיב םהיתועמשכ ?בא שילש דיב םהיתועמשכ

 רשפמו 'הז האממ רתוי 'יהי םא םהלש תועממ םיחורמ קוה תוניידמ ןירוטפ םינייד (זכ

 ירמנ* ןירוטפ םה דירו תעשב םתונכדשמו םיאנת תביתכ דעב ןכו רוטפ ידנ 'נ דע *א טפשמ פע

 .םיעובק ונייה םיניידו

 ךירוטפ ראשו הארוה הרומו ותיב ינבו ד'בא ברה תלוז וז הניתנמ יקנ ןיא (חכ

 ,הטמל םישרופמש

 'אכ תואלחנה רכשמ ןתיל ביוחמ רהא םוקמב דד אוהו הפ תואלהנ ול שיש ימ (טכ

 : ,ןתי אל םא ל"נה םרח שנועב הלהקה יִנְּבִמ {דחאָכ=|



 חק רענבוד ןוֿפ סקנּפ רעד 102

 .יסקט יצח קר ןתת האולה קר מ"ומ הל ןיאש הנמלא (5)

 .םהלש תוריכשמ יסקט יצה קר ונתִי דדנישו רגערט (א5

 םירחוסו עובש לכב םינמאנה ינפל אבל םיביוהמ אצויסו ןוזמ .ירכומו תוכאלמ ילעב (ב5 -

 .טיווק םוש ילב םינמוזמב םהלש יסקטה וקלסי הדנה תעשבו תועובש 'בל 'א אבל םיביוחמ רמערקו

 אלמ ןהלוש תפיסאמ מ"הה םירחבנה ונחנא התעמ רבד שדחל אובנ רשא תונקתה ולא 5

 יבנ םדק ימיב ויהש תוניתנה ה"רי סכודה דיסחה רידאה וננודא תדוקפ אצי םויה .העש ךרוצפ

 המ דחא רטסייר לא וקבדוי וידחי ל"נה תוניתנ החעמ 'יהי ?"נכ 'יה דקתשא הנשב םנו יסקטה

 י"פעו םימלענה יניע הארמל דחא רטסיירב 'יהי דקתשא תוניחנ ב"עב ןמ דחא לכ לע לטומ 'יהש

 52 ףיסוהל הנושאד אצי הזו קחל תויהל ונתאמ אצי דשא תאזו .םתכרעה 'יהי ל"נה דטסייר

 םוניתנ 2 הפסוה ב"עב הזיאל ייהיו ?":ה .םימלענה דעטסייד דמנויש רחא (א .םימדוקה םונקת

 רשא רהא עבשל הצריו ל"נה הכרעהב דומעל הצדי אלו הפסה ול 'יהי אלש ףאו דקתשא ןתנש

 כ"ג ללכיו הנקתה יפכ שילש דקתשא ןתנש ומוכסמ ול התפוי ןימדוקה תונקת יפכ ותעובש אלמי

 םוסנכה ראשו הויר ינפואו מ"ומ יטרפ לכמ רבד םלעה םוש ילב המישר רסמל ביוחמש ותעובשב

 176 ,"הז הנמש ם"ומ 'והז האמ ןמ ונייה םדוקה קח לע שילש םיסויוי

 רענשזריק ןוא רעדַײנש יד טביולרעד ןינמַא 6

 י*נ מ"ר ד"בא ג"האמה ברה דובכ םוריצב הלהקה יגיהנמ ידיגנ ינזוד יבוט ובר המ :נ

 וניתרובהל םהיפ לע השענה תונגה תונקח ר'יפע 177 םיבוט ךרד תורוהל םתווצמ ביתנב ונכירדהל

 ונמצעל הזב רםוהו םהידי םתוה הותפ בתכמב ונלש סקנפ חול לע תורחכ 178 רנזריקו םיטייח

 םיינע שדקהד אדיספ םושמו תונקתב םיראובמה םינפוא ר"פע 179 וניתלפתל עובק םוקמ תויהל

 'דנ העשס בהז אתמ יאבנל עובשב עובש ידמ תתל ונילע בוה ונעבק דניתלפת םוקמ יונש תמחמ

 לע תוביוהתה בחכ ןמאנה ןתי וניפ לע ונלש ןמאנהמו ונתאמ תושיּננו תויפכ לכב איצוהל ןתינו

 םיינע שדקה ןוממ לועמי לבו רהאה לב רובעי לב תויפכה לכב ל"נה ךס שקובי ודימש ומצע

 אוה ירהו כ"הבל ונתאמ הנותנה הרונמב תורנ תולעהל וניפב ונדדנ רשאכ רומשנ וניתפש אצומו

 קוזיחה השענו ל"נה תונקתב ראובמכ הובנ תושרל וניתושרמ אצי נ"כהב שדוק ילכ ראשכ ותשודקב

 רומשל תונקתב רמאנה רבדו רבד ?לכ םויקל ...העובשבו הלאב ונימצע לע ונלבקש הלבק ירבדפ

 ונתאמ 'א םושלר ונל ןילוה הפילחו רמוה לכב ונביײהתהש ל"נה בוה דוהיבו בותככ תושעפו

 הנותהחה לע ודי 'יהי הנשמה ?כו ל"נה תובייהתהו להקה רבד תונשל םנכ דודנלו הפ תוצפל

 אלא דנל ןיא ונא העובשה לע רבועפ אושנמ ונווע לודג םונה ישנועו הקדצלו 150 רצבמהל סנקב

 אתשינכ יבד ילימבו ולא תונקת הרומשו לכב הכורע תויהל הרות לשכ ונישע תונקתב דומאה

 ןכו סקנפ חול לע םיתורח |ר"קת הנשה שאר ברע=} תילד 'קת ה"רע ןקתנה הנקתב ראובמכר

 רנזריקו םיטייה הרבח 'ייונמ ד"כ .רובער אלו קהל דנל 'יהר יינשי םגו תושדה להקה דיב םימושר

 181 .ד"ויקת וילסכ ו"כ םויה הדבחה לכמ רדענ אל שיא םלוכ תומכסהב איפונכּב

 שמש ןוא ןמאנ םעַײנ ַא ןוֿפ גנומיטשַאב יד

 םייח קבש להקה יפולא לצא ןמאנ 'יהש ש"ורה יכדרמ ר"הומ הונמה ה"ב הויה .ח"כק

 ןמאנ שיא ונאצמו ונשפה הנהו להקה תורש תושעל ומוקמב ןמאנ תונמל ךירצו לארשי לכו ונל

 הונמה לש ומוקמ לע להקה לצא ןמאנ תויהל ונמכסהו ש"דרח ?ירעמש רר"הומ לנברה היה רשיו

 ףלה רכשו רשויבו הנומאב ותכאלמ תושעלו תודימתב ותרמשמ לע דמוע תויהל ל"נה מ"רהומ

 183 ןברנ מ"רב י"ררהומל ךיישה םיקסעהמר 152 .טנעמיליגידה לש רטסירהב םושר 'יהי ותדובע

 זרעו פקותב םיוקיו םדקמו זאמכ ומצעל ןברנ י"ררהומל קד ללכ העיגנ םוש ל"נה ש"ררהומפ ןיא

 יכדרמ יקה םואנ .ק"פל 151 תילד'עקת זומת ד"כ *ג םוי ה"העבה להקה ידיננ ינזור יפולא ד"כ

 יקה םואנו ...יכדדרמ בקעי םואנו ל"*צז לכימ לאיחי 'מ שדקהב סחנפ 'קה םואנ 155 ,ו"מדנ ח"רב

 187 ,ןהכה לליה יקה םואנו 155 ,פ"מרב םהרבא

 5בייפ ר"רהכ מ"ורמה ה'ה תא ונלבק להקה ידיננ םינזורה םישארה רפולא דובכ .ונחנא

 ךמוח לכב ומצע תהא ביײהתה ל"נה לבייפ ר"רהו להקה יפולא לַצֹא שמש תויהל רדנעס 'מב



 103 להק רענבוד ןוֿפ סקנפ רעד

 התעמ .םּוזירז ינימ 523 להקה יפולאל םיכיישה םיקסועה ?כב תמילשב .ותדובע תושעל תובייהתה

 השלשפ קלחיי 5257 השאכ לכה תוסנכה ידאשו ש"חר ןה להקד םישמשל תוכיישה תוסנכהה לכ

 תקתב םיוקיו ?"נה לבייפ 'ר שמשהל ישילש קלהו ךורב ד"חו שריה 'רל םיקלה ינש ונייה םיקלח
 158.ד"עקת םחנמ ז"ט *ג םוי ה"הע םיאבה הלהקה יגיהנמ לדיננ םינזודה םישארה יפולא ד"כה זוער
 .ה"רב דכרדמ 'קה םואנו פ"טשהרב םהדבא 'קה םואנו ןהכה לליה ?קה םואנ ...יכדרמ בקעי םואנ

 הלהקה תורש תודבכהה לפנ להקה ןמאנ סחנפ 'מ ינברה 72 רשא וניאר רשאכ ּתויה

 ה"רי דסיקה רידאה לניתדא תאמ הדוקפה תואלמל הזל ףםסונ |!) שאדס ונולדבו עוצילאפב

 העברא ךר הזר סישיוואפ לבוופ ,8 ינברה ל"נה ןמאנה רזועב ייה זאמו 159 ק"ערה תוניתנב

 פא עויסו רזע םוש ל"נה סחנפ 'הל ןיאו לארׂשי לכלו םייח ןל קבש ל"נה לבייפ +*ר רשא םינ

 מ"רב ןועמש *מ ינברה תא תונמל תחא העדב מ"חה להקה יפולא ונלוכ ונמכסה ןכלו םישמשהמ

 םישענה שירטסידרה תופיבתב ןה ל"נה וקסיעב קסעל ל"נה סחנפ 'ר רזעב תויהלו רלימלדבאד

 ויבא יכ להקה תורשב הקזה שי ש"רלר ,להקה יקסיעב םיכירצה םירבד ראשב ןהו להקה תיבב

 לכ ותדובע ףלה ותדוכשמ ל"נה ש*ר לבקיו םייחב ותויה תעב להקה ןמאנ היה יכדרמ "מ הונמה

 "נה ןועמש 'רל ןיא ל"נה ןמאנ סחנפ 'רפ םוכיישה תוסנכה יראש קר (קלח) ךס עובשו עובש

 יקה םואנו ?דנעמ בקעי יקה םואנ .אנבוד ק"פ 190 ה"רת תבט א"כ 'נ םוי ה"הע ונאב קלה םוש

 ...לאומש
 זיולק ןוֿפ םיאבג ןגעװ 8

 יובירב וניאר הארש רשאב ונתלהקד יניהנמ יניצק "ינזור יפולאה םכסומב הלע :א"ע

 גפ!ןוימטל ךלוה .ן'בנוהש} ('יבנוהש) המ לכו הקדצה לע הז תמחמ םיחונשמ םניאו זיולקד םיאבנה

 ייהיש םורדאה ק"ד גיהאמה ברה דובכ פוריצב להקה לכ םכסומב הלעו וניניע ונהקפ ןכב

 םויה םותחה לע .ונאב *יארלו .םיאבנ הששמ רתוי זיולקד םיאבנ תונמתהל םיאשר דניא 'דרובה

 ברהב דוד םואנו ?*צז ?אורזע ד"רהומ א"אב םסוי םואנ ,ק"פל 192 ב"יקת יפ לש יעיבש ברע יא יי

 - .ל"ז שריה יבצ ר"רהומב םייח םואנו ?*ז ןסינ יר

 5בוח.רטשַא ןגעװ 9

 םהרבא ר"רהומ שארה י*הב ירפ 'הז םישמהו תואמ ינש ךסמ |ןבוה רטשה=} חיטשה :ד"נ

 רחו אנבוד ק"ק הפד 15ץ"ש ףסוי ד"ההב בקעי ר"רהומ 194 םויק ידעו לנס לארשי ר"רוהמב

 עורפ רבכ ךודב ד:רהב לכימ לאיהי ר"דה הונמה דיב ייהש רשא 'רב בקעו |'ימיעד} (י"מעב)

 כ"הבב לוהב אדקנה זורכהש רשאבד .ונממ דבא יכ םותהה דיל וריזחהל ש"העב דיב ייה אלו אוה

 עורק םותחה דול ריזחי ותוא אצמש וא ל"נה ה"טשה ותואמ עדויש ימ לכש 196 הסינכה תעב

 אצי םאו בשחי המלעב אפסחו לטובמו לוטב ל"נה ה"טשה ווא ןכב .אוה עדרפ יכ ד"ב עדקב

 .אניד ר דובעתי אל 'יהיש "מ יהי השא וא שיא הזוא די תהחחמ ל"נה ה"טשה ותוא םייק

 .םואנ ...לולא ו"ט יששה *י םויה *רפועו לזרב טעב דפסב תאז ונבתכ ןורכזל םויהלו

 סנדײשרַאֿפ 0

 ק"יפע ךילדנער םימודא האמ דהעאב לאדינעוו ג"הדאל האולה 197 ספדה ל"ר דע :ג"סק |
 ייע ?5':ה5 דוע .ס"פרת ל"ר ןרי תהת) י'ח טיווקהו ןודי תמיתחב=} י*הב ןטיווק יפ לע=}

 ךילדנער םיתאמ סיפרפ ל'ר ליע ל"נהל דוע .טיווק אלב ...לבור םיתאמ האוולה ריווקלאז השמ 'ר

 198 .רדיל הרזחל תעבטה לביקו קליס .תעבט סיפרפ ל"ר דיל ןתנ |רהעאב לארינעילו) ב"רלו

 שמח ןושמש 'רו השמ 'ר וחקלש המ 20 טיװהעל ירהוסו 199 וינבוה ידחוס י*הב בתכ

 .201ד"רב ביל 'מ דיננה ר"ת רוע לכמ '2 רשע

 ססטלַאהניא 1 :

 לודנה ןודא לע עיצקאזנארט .'ג ףדב ץוה יטוהש רוסיא רכנ תמדא תדתה ב"ע ד"כ ףדב

 םילוח -וקיב ךרוצל .ה"סקת אשנ  םוי ד"רב שביל 'ר לצא הנשל םיפלא 'ד ךסמ הידי סכודה

 ישמ ידנבב אל ,ןיטישכתב ךליל אלש .'ב דומע 'פ ףדב תורובה תושעפ אלש 'ב דומע א"ס ףדב

 / יב רומע ב"יק ףדב .וסקט הנוחנ םונקח .ר"צ ףדב
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 שדוחב {.י 1847) ןייז'רש ףלא תנשמ 25קצױפ דארנ עננעשקמ שיווארפה ןמ קתעה

 .לינה חריל היכ םויב רעבמעטפעס

 עקסרימיבול שאנאי רעדנאסקעלא סכודמ 204 טימראפ 52 בתכנה עווארפמ טקארטסקע

 205 .טרפסמ5 א"צשה םלא תנשב ירארבעפ שדוחב םימי ד"כ בתכמ קציופ דארנמ

 25תימלוע תוצמ 2

 םרפסמ5 טסונא שדוחב םימי ח"כ הפד דנידנראב ידמוכמ עיצאנילפנאקה 92 207 יטאלבא

 םדפסמל שיראינוו שדוחב םימי*נ הפד שיקשינממ עיצאנילפנאקה לע יטאלבא .17790 ןרקה 5

 ץקיראמ י'ה יקסוואקינאק ןאנירפושה ןודאמ עיצאנילפנאקה לע יטאלבא .48150 ןרקה 6

 205 ,13000 ןרקב 1807 םרפסמל

 העברא הנש לכ ןתיל 20 שיחעצה רובע יקסרימיבול לאחימ סכודה לש יווארפמ ריטאלבא

 ,794 רמונ 1805 סואילוו ז"כ םיפלא

 ,263 רמונ 1811 לירפא ייה ?'נה רובע יקסרימיבול רימיזאק סכודה ונבמ וטאלבא

 1713 םרפסמל סויאמ 'ח 44288--5 יקסרימבול םזוי סכודה בוה לש ראלקאמ יטאלבא

 ,65 רלרכ

 תנ רצה

 ױעטַײװ יד ןיא ןזיװעגנָא טֿפָא ןרעװ סָאװ ןוא טעברַא ןַײמ רַאֿפ טצונַאב בָאה ךיא סָאװ ,םירוקמ יד

 -- ןענַײז ,תורצה עקיד

 :שסידִיי ןוא שֵיערבצה ןיא 4

 .יתבר אנבוד ,ת וי? ג ר מ ,ח

 .װו"א 57 *ז ,1881 גרוברעטעפ ,(ךובלמַאז) ת 5 ה ק

 ,99 ,71 ,64 יז ,1904 מ/ב טרוּכקנַארֿפ ,ןורכז תוחול ,ג ר צ ב ד צי רֿפ .ד ,ח 27

 .39 רעמונ ,ןילבולמ ם"רהמ ת"וש 22

 .ה"כ */ ,ל"קּת ,אוילק ,(ת"וש) לארשי רוא ,ץישֿפיל לארשי

 .ו"א 11 *ז ,1905 גרעבמצל ,סיבר תב רעצ ,יזנּכ שא םהרֿבא 7

 .(ג"פרת ןילרעב עבַאגסױא רעד ןיא) 47 ,38 'ז ,הלוצמ ןי ,רֿבונה ןתנ ?

 ,420 יז ,(1892) 4 'ב ,"תורֿפסה רצוא , ןיא ןויה טיט

 .143 ,126 "ז ,(1890) 3 יב ,ןטרָאד ,םיּתעה קוצ

 ,ג"ב שרד ,ד"כ 'ז ,1865 גרעבמעל ,םיײחה רכז ,טרופאפ ר םײהח

 .81 ,77 יז ,םישודק תעד ,טַאט שנעזַײא ,י

 .ה"א 58 ,4/ יז ,1899 אשראוי ,קחצי ראב ,ןהָאזנַאטַאנ .ב .ד

 .55 'ז ,1889 אשרַאװ ,תונורכזה רֿפס ,רצקיבלעז רעד

 ע*

 עשירָאטסיה ,, ןיא 'תֹוצרַא עברַא דעװ, םענוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטסעגער עשילױּפ ,רעּפיש .י 6:

 .111 ,108 ,106 */ ,1 'ב ,ָאװַיי ןוֿפ *ןטֿפירש

 ,"רעטצלביָאװי ךיוא עז ;14 'ז ,2 'ב ,ָאװַיי ןוֿפ *ןטֿפירש עשימָאנָאקע, ןיא רצקיבלצז רצד 2

 .160 יז (1934) 7 יב

 :שטַײ ד ןוא שיליוּפ ,טיסור ןיא (2

 ךיוא ;װ"א 144 יז ,12 'ב ;32 ,װ"א 28 *ז ,4 'ב ,1894 םססצסע ןיא ןעלקיטרַא סװָאנבוד .ש

 7 יב ,(061:2650010046 ןַײז ךױא עז ;431 ' ,(1911) 3 'ב ,282. 0182ע48 ןיא לקיטרַא ןַײז

 .וי"א 111 +

 ;1807 ,1657 ,1534 ,1498 ,1315 ינ :2 *ב ;94/ ,733 יונ :1 'ב קסעססז8 ַע 2284

 .2343 ,2321 ,2229 ,2060 יונ :3 יב

 ,38 ,32 ,30 ,26 ,25 יונ ,(1880) 8 'ב ,םֹּפַקק 866תע01682 ןיא לקיטרַא סיקסדַאטרעב .ס

 ,145 יונ ,184 *ז ,1582 ,1 'ב ,קץססאס-ןי8ק6הסאא8 /גקצעפ ןַײז ךיוא עז ,42 ןוא 0
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 //קצאמ 16000-38ת28808 תםסססעצ, אעסמ} 1809, 4.5, 1. 1, ק. 207 54.!אסװעססאה תתה

 ם8236028 הקסמאעצ 88108. 06028א8 תסד0סתע062, 01406. א 2010קעע 10:6407 { 40

 ?ץסע. 8 ט. תצסמס. אע68 1888.

 עז ןזס8 הא ע 2, 1883216תפ א עבהבמעהא םקסאסת8402 גסאעססעע תתח ק60324

 תקטּפצעצ 287095, !אעֿפּפ 1883, 1. 2, 2. 244 56.

 ם, אז -- ט (א!עתסנעט) 3012040780 עא 0001088846 687. 06116078 8 0004 116362-

 6ץקת 1849--50, עק. 166-

 עןסעסקע 680668 8 םסססעאענ עּכי ,א{עק" 1915 (1100888) ןרעטנוא טריטיצ טרצװ רעטַײװ)

 .(4ס1סמא8 :רעדָא ,שיסור--"רימ , ?לרַאֿפ ,עטכישעג : ןעמָאנ

 .24 יז ,(1911) 4*ב ;300 *ז ,(1910) 3 'ב ,2מק. 0187/88 ןיא וװ ָא ק ב ָא ר ָא ק .ח ןוֿפ ןעלקיטרַא

 זי 8 6:80 גמ, םעק!סתוב!ג;ץטפ2 401ץס22ס} ?ץטסש וז םג6תס| 201806, (/882808

 1911, ןוצ 237. '

 510סשמ16 26091811028ע 16101656װ2 1701861600, 1/2ז:528084 1881, ק. 194 54.

 עז. 8 412 ס 2 ם, 2/821 !טסושפסע 640., !.טטסטז 1906, ק. 215.

 .ח"א 45 'ז ,1927 ,?סק82ת521 2/46100718) !/ס|טמגס ןיא לקיטרַא ןַײז ךיוא עז

 11 ןא ט 55 ס 8 ט זתע 111860718 ?ץ066, 1/21522464 1890, + 5, קץ. 235.

 1. 1.6 ש1 תם, (1656816146 46 ןט068 !מ 11558, !1ממס 1904 ק. 210.

 סם. ? םנווק 5 ס תם, 1182 1:116ת/02), /4ח161168ת תםממנ, א. 3. 1915, ק. 363.

 םּפק. יד עז לעיצעּפס ,ענּבוד ןגעװ ןעלקיטרַא עטוג ןבָאה סָאװ ,סעידעּפָאלקיצנע עשידַיי יד ךיוא

 ,744 יז ,5 'ב סמטטאתסחסהאא

 .אֿפוג תורעה יד ןיא עז רוטַארעטיל עקידרעטַײװ יד

 .ה"א 313 'ז ,1870 גרעבמעל ,"רוא רקובה, סרעבָאלטָאג ןיא לכור .נ 1

 ,4 יונ ,1893 284 ןוא 267 ,257 ,241 ,221 ,201 ,177 ,151 ,139 ,124 יונ ,1892 -ץילמה, 2

 .119 ןוא 63 ,4

 עלַא טקורדעגרעביא רבחמ רעד טָאה ךוב םעד ןיא .107--40 ז ,1911 עשרַאװ ,יתבר אנבוד 3

 ןוֿפ ןטֿפירשּפָא עַײנ לָאצ עסיורג ַא רעײז ןבעגעגוצ ןוא ,"ץילמה, ןיא טנַײשרעד רעירֿפ ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד

 רעד ןגעװ המדקה עצרוק ַא טיג רבחמ רעד .רדס ןשיגָאלַאנָארכ ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ןענַײז ןגוצסיוא יד .סקנּפ

 טָאה תוילגרמ ;11--/ 'ונ ,1902 *הריֿפצה , ןיא ןרָאװעג טקורדעג טשרעוצ זיא סָאװ ,צנבוד ןוֿפ עטכישעג

 טכַאמעג טָאה סיסעּפ .1902 עקָארק ,הינברו אנבוד ריע ,סיס עּפ ,ּפ ןוֿפ עיֿפַארגָאנָאמ עצרוק יד טצונַאב ייברעד

 ,1900 *הריֿפצה, ןיא *ןילָאװב םידוהיה תורוקל, ג"א תוֿבצמ רענבוד ןוֿפ ןטֿפירשּפָא ןקורד טימ הלחתה ַא

 ךיױא עז ;272 יונג 1899 =ץילמה , ןיא ,"אנבודּב תוקיּתע תוֿבצמ, ןוא ,109 ןוא 165 ,164 ,137 ,135 'יונ

 ,435--430 יז ,1911 ,םּפק/ 0180402 ןיא *יתבר אנבוד , ףיוא עיזנעצצר ס װָא נבוד ,ש

 קחוד תמחמ טזָאלעגסיוא ָאד ןענַײז 1843--1755 ןרָאי יד רַאֿפ ןלַאװ ןוֿפ תומישר 50 רעכעה יד 4

 .עידוטש עלעיצעּפס ַא יז רעביא ןכַאמ וצ ןעניול טלָאװ סע .ץַאלּפ ןיא

 ןוֿפ סעיּפָאק .ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ סיוא טזַײװ'ס יװ זיא אשידק הרבח רענבוד ןוֿפ סקנּפ רעד 5

 :עז סקנּפ ןגעװ .עשרַאװ ןיא טעטיסרעװינוא רעמילשורי ןוֿפ דנַײרֿפ יד ךרוד טכַאמעג ןענַײז להקה סקנּפ

 186. ןיא ךיא א 8212 ס גת, 28מץש1 ופ!ס;עס?מס ?ץססשש יש 201806, 1/2:52868 1

 ןוא ,201 ,יתבר אנבוד ,תויל גרמ .ח ;1894 ,1/ 43 םססצסת ןיא װָאנבוד .ש :1ז; 211 164 אעסמת

 .177 יז ,1879 -ץילמה,, ןיא

 רעײז ףיוא ןזיװעגנָא ןוא י"ּכ ןיא ןעזעג תונקּת יד טָאה ןַאבַאלַאב .מ .134 הרעה ןטנוא עז 6

 .108 ןוא 82 יז ךיוא ,80 הרעה טרָאד ןוא 41 *ז ,קרעװ 'טיצ ןביוא ןַײז עז ;טרעװ ןשירָאטסיה

 ,ח"נ ,ה"ל--ג"כ ,ז"י ,ב"י :ונײה ,ןלעֿפ ײז ןוֿפ 33 רעבָא ,ןֿפַארגַארַאּפ 174 ןַײז ןֿפרַאד לּכה-ךסב = 7

 .ה"נק--ג"ק ,מ"ק---טײלק ,ז"יק ,א"ק---ה"צ ,ב"צ ,ג"ּפ---ב"פ ,ו"ס

 168. ןיא ןוא קמסעס|. 1468208 ןיא /401000ז016 ןוא (160061846 ןצלקיטרַא יד *ג8 8

 ןגעװ לקיטרַא טװָאנבוד .ש ךױא ,םפָק. פהטטאעסתסהעא רֶעֹד ןיא ן;8/8ה ךיוא ,(ןילרעב) 1.6צ1אסּת
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 וו"א 391 יז ,8 'ב ,1932 (קרָאיײוינ) תמטץס1006014 01 50012/ 5016806 רעד ןיא עימָאנָאטױא רעשידִיי

 'רוביצ ןוֿפ ךעלרעמעק יד ,ס ענע מ .א ןופ לקיטרַא םעד ךיוא "לגפ ./ 'ב ,6/61:9696210046 ןַײז ךיוא ןוא

 .װ"א 193 יז ,(1931) 2 *ב ,"רעטעלביָאוװַיי, ןיא ,ןדִיי ַײב ןבעל

 ,ףטא .ש ;43 * ,4 'ב ;23 *ז ,1 'ב ,ירבעה טּפשמה ידוסי ,קַאלוג .א ;'ה ארתב אבב :*נ8ֿ 9

 }1{. עגמ'615161ת, :ךיוא ;װ"א 84 '/ ,ד"פרת םילׂשורי ,דומלתה תמיתח ירחא םהירדסו ןידה יתב

 .ףואנפת 561?-(ג0ט6זמסתגסת+ 1מ +חס 2110016 2965 א. ץ. 1924 ת.49. ם. 58ס 861 16

 ,סושגפמ ססט;+ 1ם {גפ 2114016 2965, ץ.,1931,ק.130 50.: 0 6 8686 זמגםת, ((,9

 ,הגידמה סקנּפ ,װ ָא נבוד .ש :ךיוא *לג5 ; 4695 2/2/סמטתספשס96ת5, 1/0168 1880, 8. 11 ק. 93, ם. 4

 יָאילביב יד .ו"א 44 'ז ,2 'ב ןוא װ"א 3 'ז ,{ יב ,1899 ,םססצסאמ ךיוא ;ז"נתה "רגַארַאּפ ,ה"ּפרּת ןילרעב

 --210 יז ,איצרּת םילשורי ,טּפשמ ןיע ,ט ד ט ש נז ײ א .ש ַײב עז רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןיא תונקּת ןוֿפ עיֿפַארג

 ןגתצטטסמ {םז 186 ןיא רימ ןעניֿפעג ,טעדנירגַאב שידירוי ןענַײז סָאװ ,תונקּת ןוֿפ ליּפשַײב רעטוג ַא 1

 .ו"א 506 יז ,1925 ץס|טפאטמ6

 ןַײז ןיא ,ןיװ על .ל ַײב ןרעלעֿפ-ךַארּפש יד וצ 8101! ףורסיוא ןשינָאריא ןטֿפָא םעד לשמל עע 0

 ,תמא .99 ,82 ,718 יז ,1926 ןיַאמ:טרוֿפקנַארֿפ ,1.800655ץ8006 646 (ג1095520|מ!פסגסמ ט6462900846

 .ערעדנַא יד ןיא יװ רעגרע זיא סקנּפ רע נזיוּפ םעניא ךַארּפש עשיצרבעה יד

 טנײמ 'רגַארַאּפ יד ףיוא ןעגנוזַײװנָא עקידרעטַײװ עלַא) ח"מק ,ה"מק ,ז"ל--ה 'הגַארַאּפ ,תונקּת 1

 .(תֹוגקּת יד

 יז -ו"נק ,ד"מק ,'ח--ו"לק ,'ג--ב"לק ,א"ג 'רַאּפ 12

 .(סקנּפ ןיא טניימ *ףד,) ד"מ ףד ךיוא ,ז"נ---ז"מ 'רַאּפ 3

 .'ע--ד"סק ,'א --ס"ק ,ט"מק ,ו"מ - ח"ל 'ירַאּפ 4

 .ז"נ ןוא 'ל םיֿפד ןוא ב"סק ,'ה--ד"לק ,'א---ל"ק ,ז"טק---ט*נ ירַאּפ 5

 ,ח"כ ןוא ד"מ םיֿפד ןוא ,'ד--ג"עק ,א"עק ,ז"מק ,'ג--א"מק ,ט"כ---ח"יק "רַאּפ 6

 .428ש11 יז ,הנידמה סקנּפ 77

 .וצרעד הרעה ןוא ד"לק 'רַאּפ עז 8

 עצנַאג ַא ןַארַאֿפ ןיא ןרע ַײטש-הליהק ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןגצװ .10 ןוא 15 תורעה ןביא עז 9

 :*לגֿפ ,רוטַארעטיל

 ,ה"א 150 ,85 יז ךיוא ,319--300 'ז ,(שיסור) "רימ,, ילרַאֿפ ,עטכישעג ןיא לקיטרַא סרעּפיש .י

 ,הנידמה סקנפ ךיוא ןוא ,350 'ז ,0 'ב ,(שטַײד) עטכישעגטלצװ ,װ ָאנבֹוד .ש ;179 ,װ"א 172 8

 ן1ו54ס;1ג 1 ןוזסזב- ,ןַאבַאל ַאב .מ ;ט"צתת ,ב"סקּת ,ז"סר 'רגַארַאּפ יד לעיצעּפס ,לֹוגלג ,םוכס : לטעצכוז

 /4. 40 זתמסז, 8610286 2טז אט|?טז- טמ8 502121- :ךיוא עז ;װ"א 203 * ,3 'ב ,!טז4 7ץ0053

 2650210266 465 4?14ט180064 ןט06מ?טזופ זחמ 17. טמ4 18. ןמס. םסס!תטתמ, 1930,ק. 25 4

 1. סע מ, (2656010866 06 ןטס6מ ז1מ 124588, ק. 98, 100: 1646 תע 116ט6 212161129מ 2טז

 (3650810מ?6 46 416:12006ז5ע8006 1. 2. א, 8.1, 5. 12: 8. 2,5.14,19 54: 1. 80120 ם,

 וש סומס6206 6421616 20154: 24 512ת151262 ,/4ט60512, אזבאסש 1897, 1. 1, ק. 55 54. 1. 3,

 ק. 122 54.: }. 212 ם ת, ןאפוט 5600169 מ 1.82/2ופ, ות {68/2004, (:624/8/ (:0ת16:6406 1

 /461108ת 164מטנפ 1. 44 (1934) ק. 237 5ף.; |גנזטטסמ { }166 /01856ט866, 1925, ק. 5154

 517, 523; ם. / גס םפ+ס1 ת, 60:4ט806מ8 טמ4 /44468 2ט+ (26500168/6 4. ןט068 }מת 1:1568-

 5640? טמס 068 5160689600610סת, ר0סמ 1926, ק. 0, ם. 10, 11, 197 2551: (:טריטיצ רעטעּפש

 .ג"נק יונ ,שדח תיב ּת"וש :ךיוא עז .(טדַאטשנזַײא ,ןײטשכַאװ

 ןוֿפ עימָאנָאטױא רעלעיצניװָארּפ ןוא רצלַארטנעצ רעד ןוֿפ ןברוח רעלעיצנַאניֿפ רעד ,רעּפיש .י 0

 עּברא דצו תונובשח ,ןירּפל ײה .י ;2 'ב ,ָאװִיי ןוֿפ "ןטפירש עשימָאנָאקצ. ןיא ןליוּפ ןטלַא ןיא ןדַיי

 }.1.ג8645/ 61 עס 50מט10ס8 86 ןטססמ- 3 222--210 4 ,(ה"צרת) 41 *ץיברּת* ןיא ,ןילופב תוצרא

 502814 זמ 2016, ֹום ,ןגמ:טטסג ם6ז ןטס. 12116121ט1-(16561186814", 01 (1908), קט. 252--279 ;

 }ן.סרא 1 תם, 1820655ץ8006, 5750. 02: 146 זו 11סטס 2/26סע18וסת, 11 13, 20; 1010 (238-

 ,תאועמ")} ק, 172 סי, 281.
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 21 } זיג הב גד, 84602009481019 סמקסהסאחצ ?קסאבה ץ תקוה תסתסמאע 2418 סד.

 ,36:ק8אא הקגממ /:82620401 1ס1סקעצאס-2קצ60תק2עיצ1101 אסזגס11*, 468 11 (1929), 117-+7

 א ,(עימעדַאקַא *סיװ "רקוא רעד ןוֿפ ב"ז)

 ןיא ךיוא טצונַאב טרעװ ןוא -ךורע ןחלש, וצ ךעלנע זיא קורדסיוא רעד ;גנוציז ַא ַײב ה"ד/ 22

 1.6 שנמ, !{סטס :טרָאד י"שר ןוא *ו ,א"כ תומש ;6 ,ד"כ ארקיו :'לגֿפ ;טַײצ רעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד .עשיל וּפ

 11246118116ת 1{, 12 פה. 14 5ף. 35 5חי

 -עג) ןַא בַאל ַאב .מ .ןעלטיט-ןרע רָאנ ןענַײז םיֿפולַא ןוא םיגיהנמ ,םיניצק ,םינזור : רעטרעװ יד 2

 ןיא טנײמעג טָאה םיֿפולַא זַא ,גנונַײמ ןַײז רַאֿפ רוקמ םעד ןָא טינ טיג (140 *ז ,שיסור---"רימ, "לרַאֿפ ,עטכיש

 ,10 הרעה ,13 *ז ,טדַאטשנוַײא ,ןײ טש כַא װ :*?19 .סעיצקנוֿפ עסיוועג טימ טמא ןַא דנַאלסורטַײװ ןיא ה"י ןט8

 .4 הרעה 8

 437 יז ,1904 עשרַאװ ,וָאלָאקָאס נ דובכל לֿבויה 'ס :"לג5 ,2/ *י ילשמ ןוא 10 ,א"יק םילהּת 4

 | .441 ןוא

 ,העד הרוי :עז ,השע תוצמ ַא ןײמעגלַא ןיא זיא הקדצ ןבעג ;אתײרואדמ טינ זיא סע :אמוג ַא 25

 .הקדצ תוכלה ,ז"מר

 ײז טָאה'מ יװ ,םילודג רעדָא ,ןשָארְג 30 טלַאהטנַא ןדליג ַא .ןדליג רעבלַאה ַא ה"ד ,םילודג 15 6

 טַײצ רענעי ןוֿפ טלעג ןרַאֿפ ןענימרעט עשיערבעה יד ןגעו עגַארֿפ יד ,(ןשָארג עשילֹוּפ ==*!וּפ םילודג,) ןֿפורעג

 טינ עלַײװרעד ךָאנ זיא ,תועבטמ ערענעלק יד רַאֿפ לעיצעּפס ןוא ,דנַאל ןוֿפ תועבטמ יד ןיא טרעװ רעײז ןֹוא

 ןײא :עלעבַאט עקילַײװרעד עקידרעטַײװ יד טצונַאב טרעװ טעברַא רעזדנוא רַאֿפ .טשרָאֿפעגסױא קיטליגדנע

 ,2101} ,ֿבהז) ןדליג רעשיליוּפ ןײא ;(1717 רָאי ןיא) ןדליג עשילױּפ 18==(ס2סזשסת} ,םודא) ץענָאװרעשט

 ןַײא ; |1126614/ ,(?)רעַײרד ,הטורּפ ,לוֿפט} םילֿפט 3==('פ *ג ,קזס52 ,לֹודג) שָארג ןײא : שָארג 30==('פ *

 טַײצ טיול טלקַאװעג ךיז ןבָאה טרעװ ןוא ןענימרעט יד .(526188, 8161 ,גניליש ,גינעֿפ) םיטושּפ 2==לֿפט

 לבור ןײא ;לבור ענרעבליז 3 טַאהעג ץעינָאװרעשט ןײא טָאה ה"י ןט19 ןיא לשמל דנַאלסור ןיא) .טרָא ןוא

 1. (גט תג ס שפ 11, 21086+ץ 20018116, :עז .(לֹודג רעדָא ,שָארג 2--עקיּפָאק ַא ;סעקיּפָאק 100==(פ"ור)

 טז גזפעםשט8, 1924, ק. 7--42, 1460 54:; 164 סזמ, 2007602214 תטתנועזמ!ץא1 019/161/ 26:2/ס6

 1914  ק: 121 54.; 1.6 תם, 1,880655ץעמ006, 01, 85, 107. 11010קעח, עב. ,אועק", סט. 3

 ,ןײטשכַאװ :341 *ז ןוא ב"סקּת 'רַאּפ ,הנידמה סקנּפ ;ג"י 'רַאּפ ,3 *ז ,1901 גרעבמעל ,ן"רה . יחֿבש

 ,תועבטמל ...ןילמ ךרע ,ליט 5 עש ןוֿפ ךוב סָאד ;הרעה ,22 ,יתּבר אנבוד ;21 הרעה ,149 ,טדַאטשנוַײא

 םיטושּפ 2 זַא ,קיטנָאק זיא רעטַײװ ה"ּפ 'רַאּפ ןוֿפ .ןעמוק ץונוצ קינײװ ןעק (ז"סרת ,ֿבושטידרב) תולקשמ ,תודמ

 ,לֿפט ןײא יװ רעקינײװ זיא

 . ,תונקּת יד וצ ריֿפנַײרַא רעזדנוא עז 7

 .20 ,'ד הכיא ןוא 9 ,ג"י תומש 8

 ןכעלנע ןַא ןוֿפ גנורעסעבסיוא סנײטשכַאװ .הֿבישי ןיא טנרעל סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעטַאהעג-הנותח ַא 29

 ,ז"ט ארקיו :עז .(196 ןוא 1 *ה ,152 ,/ הרעה ,16/ *ז ,טדַאטשנוַײא) טעדנירגַאב טינ רעבירעד זיִא טסקעט

 :ךיוא עז .'טאה תיב ןײק רעד תיבה לעבו, :ז"נקּת ,ב"לר 'רַאּפ ,הנידמה סקנּפ :ח"יק תבש ,'פ ,אמוי 7

 .515 יז ,1925 רָאי ,ןגמ:סטסמ {טז ן30. (6;0165

 ךונחה תֹודְלֹוּתֹל תורוקמ ,ףס א .ש ;198 ,טדַאטשנוַײא ,}ײט ש כַא װ ;ןטנוא ג"סק ירַאּפ *ג5 0

 .גָאט ַא רעביא עלַא ָאד טנײמ *ןיגוריסב, .תובישיה ירוחבל הקפסה ֿבויח :רעטנוא לטעצכוז ,דנעב 2 ,לארשיב

 .1 ,ח"כ ֿביא 1

 .19 ,ח"ל ֿבויא 2

 ,01 ,טדַאטשנוַײא ,}ײ ט שכַא װ :*?ג8 ,ײז רַאֿפ ןוּנשמ ןוא (טלעג רדָאנש) תווצמ ןוֿפ ףױקרַאֿפ 35

 ;138 'ז ,1908 ,וָאקירטעיּפ ,דנַאלרוקב םידוהיה תֿבישי תודלֹוּת ,יק סניצ װָא .ל ;422 ןוא 2 הרעה

 .523 ,1925 ,ןּפמ;טטסמ {טז ןט80. שס|אפאטמם86 ; ו"א 303 */ ,4 "ב ,16ס:6

 ןיא ןלַאװ ןוא להק ןגעװ .(עקלמרַאי ַא טֿפָא) ענרוא ,טכערלַאװ עוויטקַא ,ןלַאװ :טַײטַאב *יֿפלק, 4

 אז. 88 ת 26 213, 82ת8ת, ןיא //010קאה, עפה. ,א עק", 08--132; 16 6 תת, 111510118 1 :עז ןײמעגלַא

 1166:2+ט12, 188--220; 20 ןטסק, םטעדקסהטהא סקסג2טעכג;עה 6872668 ם ןןסהפומס} ,,3004027

 ,סקַאז .ש .א ;ךוב שיליוּפ ןַײז ןיא עבלעז סָאד ןוא 1900, ןא, 133--03, 41, 94--115, אזא 21-0



 להְק רענבוד ןוֿפ טקנַא רעד 108

 :עז ,ןלַאװ יד טרילוגער ץירפ רעד טָאה טעטש עשיצירפ עסיוװעג ןיא ,89--84 'ז ,1917 יינ ,ןטלצװ עֿבורח

 ,"קיטסיטַאטס ןוא קימָאנָאקע רַאֿפ ןטֿפירש , ןיא ה"י 18 ןיא ןדיא רעװָאלָאקָאס יד רַאֿפ תונקת יד ,י ק צ ַאש .י

 ,ו"א 82 יז 1 'ב ,ָאװִיי ןוֿפ

 .ד"מ 'רַאּפ ,רעטַײװ עז 5

 עסיװעג ַא טכײרגרעד ןבָאה סָאװ ,יד וצ ןרָאװעג ןבעגצג ןצנַײז סָאװ ,ןעלטיט ןענַײז ונירומ ןוא רבה

 ,ןיֿפ :ךיוא ;ו"ל י'רַאּפ רעטַײװ עז ;ןײמ רעדנַא ןַא טַאהעג סע טָאה ןטַײצ עקידרעירֿפ ןיא .תודמול ןוֿפ הגרדמ

 59 ת 6, }ס66158 ;לטעצכוז ,"ךונחה ...תורוקמ, ןַײז ךיוא ;41 ,ןידה יתב ,ףס א ;37 */ ,הנמאנ הירק

 ססטז+ {ם {06 2010016 /4265, ק. 108

 ןַאבַאלַא ב ;45 ,יתבר אנבוד :עז .דעװ רענילָאװ ןלַאקָאל םעד ףיוא ענבוד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד 7

 .167 יז ,(שיסור) "רימ, 'לרַאֿפ ,עטכישעג ןיא

 םעטסיס ַא ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה ןלַאװ יד זַא ,טזַײװַאב ףיעס םעד ןוֿפ זילַאנַא רעקיטכיזרָאֿפַא 5

 ןּוא (ונירומ ןוא רבח) עטנרעלעג יד ןוֿפ הלשממ רעד ףיוא ,(עטמַאַאב עקידרעירֿפ לָאצ עסיורג) עיכרַאגילָש ןוֿפ

 ;138 'ז ,(שיסור) *רימ , *לרַאֿפ ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא עטמַאַאב ןוֿפ עלעבַאט לגפ ,םיּתב-ילעב (םוכס) ערעכַײר

 .רָאלק טינ טַײװ זיא (140 יז ,ןטרָאד) ןטכירעג:עדָאװעיָאװ יד טימ ןָאט וצ טַאהעג תמאב ןבָאה "םיבוט, יצ

 ;ח"א 4,111 ,ירבעה טּפשמה ידוסי ,ק ַאלוג :צז "םירשכ , ןגעוװ .טֿפַאשהבורק ענעטָאברַאֿפ "הקחרה, 9

 יסיוא יד ןגעװ .ג"יּפ ,תודע תוכלה ,ם"במר ,338 ,330 ,11 ,"לוּכשא , תילארשי הידּפולקיצנא ;וװ"א 151 ,ןש

 םוצ ז"בדר ןוא 'ד ,גל 'יס ,מ"וח ,;ח"כ ןירדהנס ,יסֿפלא וצ לודגה רואמה :עז *לעב ירּת, ןוא *דח, ןקורד

 .96 יז ,1902 ,וועשטידרעב ,ֿבויקב םידוהיה תורוקל ,י ק ס וו ע ר א ד ,י :ךיוא עז .ם'במר ןטריטיצ

 רַאֿפ ַײס ,יֿפלקילעב ַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא טימ לטעצ םעד רַאֿפ ַײס טצונַאב ָאד זיא *אקתפ, טרָאװ סָא

 המישר רעד ףיוא ןשטנעמ 5 יד ןוא ןגױצעגסױרַא ענײא טרעװ תומישר 3 יד ןוֿפ ,םיררוב 5 ןוֿפ המישר רעד

 .םיררוב יד ןענַײז

 .132 ,44 ,װ"צד ,ק ַא לוג :עז ;ןטָאברַאֿפ גנערטש 41

 .ןָאזרעּפ רעסיװעג ַא ףיוא עגַארֿפנָא ןַא 4

 .םוכס םעד 34

 ,עטריטסערַא ךיוא ,ענעגנַאֿפעג אקװד טשינ 4

 ןבָאה ײז סָאװ ,טמַא ןַא וצ ןבילקעגסיוא טַאהעג ןײלַא ךיז ןבָאה םיררוב עטקידניזרַאֿפ יד בא ה"ד

 .טקיטַײזַאב טמַא םעד ןוֿפ ײז ןרעװ ,ןָאט טגעמעג

 ."םיגיהנמ, ָאד טַײדַאב "תעד, .18 ,'א תלהק ןוא 2 ,ח"כ ילשמ 4

 ןצנַײז 12 רָאנ זא ה"ד ,יֿפלק ןײק טינ ןבָאה ,ןועַײטש קינײװ ןלָאצ סָאװ ,םינײד 3 יד .ז ירַאּפ ע 47

 : !גונעג ןעװעג טינ זיא ןײלַא תודמול ,*יֿפלקל םינושאר , ןעוועג

 .ה"מ ןוא ד"מ 'רַאּפ ןטנוא עז 38

 ;50 ,יתבר אנבוד ;ה"כ 'ונ ,שדח תיב ת"וש ;5 ת ס ם 61, }סשנפ8 6003 610. 3/ 94. :עז 4

 ,141 'ז ,"רימ , *לרַאֿפ ,עטכישעג ;1 הרעה ןוא 12 ,ב"נרּת אקארק ,םינשי תואסקנּפמ תוינומדק ,} ײ ט ש ט ע ח

 ,ןײטש כַא װ *?ג9 ;הרוּת-רֿפס רעד ַײב המיב רעד ףיוא ןײטש סָאד טסײה (לאמשו ןימי) *"תודימע, 0

 .163 ,טדַאטשנזַײא

 טרצװ סָאװ ,'טלעג לבירב , .םיִּתביילעב יד ַײב ןסע ןגירק וצ טַײל עמערָא ןבעגעגסױרַא ,"ןטעלּפ 1

 ,183 יז ,ןײטש כַא װ :עז ;שטַײט רעדנַא ןַא טָאה ,(408 ןוא 400 */ ,טדַאטשנוַײא) ןײטשכַאװ ַײב טנָאמרעד

 ןהּכת ֿבקצי ;15/ ,יתבר אנבוד ;דנַא"א 197 ,107 ,165 ,153 'ז ,(רוטַארעטיל ךס ַא ןבעגעגנָא) 1 הרצה

 .ו"א ה"ל ,ז"קּת ,גרובמאה ,רמואה לגמ ,ֿבונאימ

 לצ תירובצ הלורטנוק ןוא אנכוד שיר ,רֿפלעהיב רעטנוא לטעצכוז ,ךונחה תורוקמ ,ףס א :עז 2

 .49 ,יתבר אנבוד ; ךונחה

 ן,5 שת 18ת64655ץע8066, ;18 ,1902 *ףסאמ,ןיא |ײטשטעװ ;480 ,ןײטשכַאװ :5ג8 3

 38) 90; הפצטס 469 24ט468 ןטנטספ 218 (1889), 119.

 ןיא קּכ .ב ןוא ןַאבַאלַאב ןוֿפ ןעצלקיטרַא ;41 * 10 ,װ"צד ,ק ַאלוג ;ןידה יּתב ,ףסא עז

 5מס מס{ ;ב"ִכ 'רַאּפ ,ןביוא ; 10 ,תוינומדק ,ןײ ט ש ט צ װ 1 232--211 *ז ,(שיסור) *רימ, ילרַאֿפ ,עטכישעג

 1 86 סואנפת 60031+ 6404



 109 להק רצנבוד ןוֿפ סקנֿפ רעד

 .18 'רַאּפ םיצ א"מר ןוא ,יא ,ג"ל ייס ,מ"וח :*ל28 5
 .51 ,װ"צד ,ףס א :עז ;רעציױרָאֿפ ןַײז לָאז בר רעד 6

 ,45 ,ןש ,װ"צד ,קַאלוג .99 ,93 ,41 ,װ"צד ,ףס א :עז 7

 עטיל ןיא םינײד ןוא להק ןוֿפ ןצנעטעּפמָאק עכעלטכירעג יד ןגעוו (1039 רֶאי ןופ) הנקּת א ןוֿפ 55

 םענוֿפ ןטנעמגַארפ יד ןיא ןענוֿפעג טינ ךיא בָאה דעװ ןשיליוּפ םעד ןוֿפ הנקּת עכעלנע ןַא ;סע רימ ןסײװ

 טקיטעטשַאב םורַא ױזַא זיא ,הנקת ַאזַא טַאהעג ךיוא טָאה דעװ רעשיליוּפ רעד זַא ,הרעשה סֿפסא .תוצרא 'ד סקנּפ

 ירחא ןישנועה ;86 ,ןידה יּתב ,ףס א ;ד"סש 'רַאּפ ,הנידמה סקנּפ :עז .תונקּת רענבוד יד ןיא ףיעס םעד ךרוד

 ;225 ,ה"נרת ,אקארק ,םש ישנא ,ר בוב .ש ; װ"א 50 ,יתבר אנבוד ;18 */ ,ב"ּפרּת ,םילשורי ,דומלּתה תמיתח

 ,ג"לק ,ב"לק 'רַאּפ ,ןטנוא ךיוא עז ;?סזססז/ א !וגהחאסח 119 8

 ,14 ,ןידה יּתב ,ףסא :עז

 .ו"א 135 ,וװ"א 129 ,05 10 "צד ,קַאלוג :עז 60

 הירק ,ןיֿפ :ג"ק 'יס ,מ"וח ;װ"א 860 14 ,קַאלוג :עז .םוטנגײא ןוֿפ טרעװ םעד ןצַאשּפָא 1

 .38 ,הנמאנ

 ,ןײ*טשכ ַאװ ;106 ,ו"צד ,יק ס װצ רַא ד ;106 ,יתבר אנבוד : עז .ףױקרַאֿפ ןוֿפ טקַארטנָאק ַא 62

 א ,ג"ק 'יס ,מ"וח ךיוא עז ,187 ,ןש װ"צד ,קַאלוג 0

 .ט"כ ,ארתב אבב 5

 טּפמ. ןיא (שיסור) ה"י ןט18 ןוא ןט17 ןיא תוליהק עשיווטיל ןיא םיאמש יד ,קצרַאמ .פ :צז 44

 ,18 ,54 ,41 ,יתבר אגבוד ;431 */ ,(1911) 111 יב ,ןטרָאד ,װָאנבוד ;012קעאג 1 (1909))/, 1

 .177 ,122 ,וו"א 113 ,95 ,91 ,89--84

 ,להק ןיא ןלַאװ יד ךָאנ ךָאװ ַא ךרעל ה"ד 65

 .314 ,"רוא רקבה, ןיא טקורדעג ןענַײז א"ס ןוא 'ס 'רַאּפ יד 66

 ערעדנַא יד ןוֿפ םינורק יד רַאֿפ ןורחא קסוּפ ַא ,טרָאװ עטצעל סָאד טָאה סָאװ רעד טנַײמ *ץיק , 7

 אבב :עז שטַײט םצד וצ ֿבורק .ַײג זיא טרָאװ סָאד .89 ,/9 ,יתבר אנבוד :עז ,(ןטנוא יע 'רַאֿפ) םיאמש

 ,ג"מ תובותּכ ןוא 'ל ןיטג ;:ח"פ ןוא ,טרָאד י"שר :'ה ארתב

 .ןלָאצ ףרַאד רערעדעי סָאװ ,ןרעַײטש יד ןוֿפ ךײה יד טינ רעבָא ,ןגעמרַאֿפ םעד ּפָא ןצַאש יז 68

 .רעטסײר ןרעדנוזַאב ַא טכַאמ רעצַאש רעדצי

 ,164 ,װ"צד ,ק ער ַא מ :עז העוֿבש רעד ןופ תסונ םעד 69

 : צז ,םיאמש יד ןופ םּכסה םעד טימ רָאנ ,ןקערַאמ טיול ,ןצַאשּפָא ןרַאֿפ ןרעװש טנָאקעג טָאה ןעמ 0

 .88 ,יתבר אנבוד : עז העוֿבש רעד ןוֿפ חסוג םעד ; 170 ,וו"צד

 םימוכס ערעײז תמחמ ,העוֿבש ַא ןבעגּפָא אֿפוג (םיעיבשמ) רערעװשנַײא יד טֿפרַאדעג ןבָאה טשרעוצ 1

 ,טסּוװַאב ןעווצג טינ ךָאנ ןענַײז רָאי ןקידנעמוק םעד ןוֿפ

 ,קצרַאמ :עז .ןעגנוצַאש עקיואיַארַאֿפ יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא רעטסײר םעַײנ םעד טכַאמעג ןבָאה ײז 72

 יצ ,ןגעמרַאֿפ סנדעי טצַאשעג ןבָאה ײז .("םהלש אנדמוא יײּפע ,) 79 ,יתגר אנבוד ;ו*ל ףד ןטנוא 167 ,וו"צד

 ,11 ,יתבר אנבוד "לג ;טינ רעדָא ןרעַײטש טלָאצעג רעטעּפש רע טָאה

 סָאד .חוויר ןַײרַא טגנערב סָאװ ,לַאטיּפַאק ןוויטקַא ףיוא רָאנ טלָאצעג טרעװ סָאװ . ,רעַײטשיןגעמרַאֿפ 2

 םייולג יד ןענעכער ,ןגעמרַאֿפ סנדעי ןצַאש םימלענ יד יװ םעד ךָאנ .םיאמש ןגעװ תונקּת יד ןוֿפ לײט ַא זיא

 ןצמעװ רַאֿפ ןעמַאנסיוא ןכַאמ ןוא תונקּת יד ןוֿפ לײט םעד ןיא רעטנעצָארּפ יד טיול רעַײטש ןופ ךײה יד סיוא

 ,קיטײג זיא'ס

 םומיגימ רעד זַא ,קידנצמעננָא ןוא ןדליג ַא ןיא שָארג 30 ןוא שָארג א םילֿפט 3 קידנצנעכער 24

 עכעלרעי ןיא ןעגנולָאצ 4 יד סיוא ןעמוק ,(ד"לק ןוא ח"כק 'רַאֿפ ןטנוא) 1500 ןעוועג זיא רָאי ַא תומוכס

 םוכס ןַײז : תיבהילעב ןדעי טצַאשעג עקַאט ןעמ טָאה ױזַא ןוא .12 ,0/"5 ,10*/) ,6,5*/) ,8,339/ : רעטנעצָארּפ

 ,ןדליג 1107 ביוא---'רג 2 ,ןדליג 900 ביוא--'רג 11/} ,ןדליג 600 טגָאמרַאֿפ רע ביוא ,שָארג ןיא זיא

 ,ײזַאא ,ןדליג 1.067 ביוא--"רג 3

 ןעגַײז ןקיטרַאֿפ ןוֿפ ןבעל ןוא ןענרעל סָאװ רעדָא רעװש רעײז ַײב טסעק ףיוא ןציז סָאװ ןדיי 5

 --ץ"רת ,תודיסחה תודלוּת ,בונ בוד ,ש ;58 'ז ,עדָאניססעדנַאל ,ןיװ על :עז .ןרעַײטש ןוֿפ ַײרֿפ ןעװעג

 ,ג"מק ןוא ב"כק 'רַאּפ רצטַײװ ;355 ,ב"צרה



 להק רענבוד ןוֿפ סקנּפ רעד 10

 .לסקעװ 8 ןָא רעדָא לסקעװ ַא טימ 2

 .ןזניצ ןָא ןוא ןזניצ טימ 7

 .חוויר טגנערב סָאװ ,לַאטיּפַאק רעויטקַא 8

 ,לעגָאיצרָאּפָארּפ 9

 *לרַאֿפ ,עטכישעג *?ג5 ;לדײמ ַא ןוֿפ רעטלעיהנותח רעד ןעװעג רָאי 12 טלָאמעד זיא ךעלטנײװעג 50

 .ו"א 125 יז ,(שיסור) *רימ,

 .רעטעּפש ַא ןיא ןרָאװעג ןֿפרָאװעגּפָא רעדָא טקיטעטשַאב ןענַײז ט"כק זיב ןענַאדנוֿפ ןֿפַארגַארַאפ יד 1

 .ז"נ ףד ,רעטַײװ עז ;הנקּת רעקיד

 .21 ,'ח ילשמ עז .רצַײטש-ןגעמרַאֿפ םעד רעסיוא ה"ד ,םוטכַײר ,לַאטיּפַאק ,ןגעמרַאֿפ 2

 .רעזַײה עכצלטסירק ןֿפױק רַאֿפ ןֿפָארטשטלעג 3

 ןסיװצ ןענַיוװ םײוג יד ןזָאל וצ ןעװעג זיא רעזַײה עכעלטסירק ןֿפױק וצ טָאברַאֿפ םענוֿפ הנװּכ יד 4

 ןבעל וצ ןדִיי יד ןוֿפ גנובערטש רעכעלרעטלעלטימ רצנײמעגלַא רעד וצ הריּתס ַא ןיא ךיז טניֿפעג סָאד .ןדִיי

 .}טפ 46 תסמ 4016128018 (00115418ת15 ַא טלעוּפעגסױא ןבָאה טעטש עסיװעג ;ָאטעג םענײריײוג ַא ןיא

 .טינ סָאװ ,םעד טימ ןרעלקרעד וצ טכוזעג (הרעה ,41 ,יתבר אנבוד) תוילגרמ טאה טָאברַאֿפ ַאזַא ןוֿפ הביס יד

 ;םילובליב צנעדַײשרַאפ ןוֿפ טײקשלַאֿפ רעד ןגעװ ןגָאז תודע ןענעק ןלעװ ,ןדִיי ןשיװצ ןעניוװ קידנבַײלב ,ןדַיי

 ןטּפק- 0188842111,) לעֿפַאב-סגנוריגער ַאזַא ןעוועג זיא אמּתסמ סָאװ ,טימרעד זַײװלײט סע טרעלקרעד װָאנבוד

 יּתב וֿפרשי אלש , :(ןילָאװ ךיוא) עלמָאבול עגונב וװיטָאמ ַאזַא רימ ןעניֿפעג רוטַארעטיל רעד ןיא .(1911, 2

 ןיא טלעֿפ) 'ד הלאש *ג ףד ,1097 ןיַאמ-טרוֿפקנַארפ ,שדה תיב ּת"וש :עז *שורג לע ודמצי אלש וא םידוהי

 .ג"עשּת 'רַאּפ ,הנידמה סקנּפ :(טזָאלעגכרוד טינ סע טָאה רוזנעצ יד לַײװ ,1834 האדטסוא עבַאגסױא רעד

 *רימ, 'לרַאֿפ ,עטכישעג ;ךיוא עז ;'/ * ,1899 ןילרב ,אטילו ןילוּפ ,היסורב םידוהיה תורוקל ,ץ 3 .צ..ב

 ןרָאװעג טכַאמעג רעבָא ןענַײז ןעמַאנסיױא .440 יז ,10 'ב ,('סור) -ַאידעּפָאלקיצנע 'רוועי, ןוא 135 1 ,(שיסור)

 ,116 ,115 ,108 ,67 ,66 ,46 ,יתבר אנבוד :עז ;הליהק רעד ןוֿפ םּכסה םעד ןָא רעדָא טימ םידיחי ךרוד

 םס?6סד8 ע 1132ה80/ 11, 1315, 1713,ךיוא עז ;ו"ק ןוא ה"ק ,ד"כ ףד ןוא 167 ,145 ,144 ,ו"א 8

 1714  םּפק 8אסתעס1084ג {ו} (1880) אא- אאש, אאטז

 .ז1טסזטזמ 0640 85 |

 ,82 הרעה ןביוא עז 66

 .26 הרעה ןבוא עז 7

 .ןרעװ טלעטשעגטסעֿפ טשרע ףרַאד ןסָאמ עקידרעטַײװ יד ןופ ןוא יד ןוֿפ סײרג יד 8

 .סענילַאמ ןוא ןשרַאק ןוֿפ תואקשמ 9

 ירד דומע זיי! ת ,!ג קרפ ,האפ ימלשורי :עז :חוויר טיג סָאװ ,גנוקיטֿפעשַאב ַא טנײמ *היחמ, 90/

 ,(עבַאגסיוא רענישָאטָארק)

 .רעַײטש ַא -- *הניתנ,; 1

 :עז ;רעניוװנַײא יד טימ ףרָאד ןצנַאג ַא עדנצרַא ןיא ןעמונעג ןדִיי רענבוד ײװצ ןבָאה 160/ ןיא 2

 .06:60181 א 82תעסע, } ,133 ךיא עז ,קפק. 014ק4884 11 (1909) 105--111 ןיא וָאנבוד

 א 314 , ,"רוא רקבה , 1 טקורדעג ןענַײז ב"יק ןוא ח"ק ,ו"ק ,ג"ק ,ב"ק ,ה"צ 'רגַארַאּפ יד 93 = |

 ,טסקעט םענעי טול ןרָאװעג טכַאמעג ָאד ןענַײז ןעגנורעדנע עקיגײא

 ' .163 ,װ"צד ,קצרַאמ *ג5 4
 .םימלענ יד ןוֿפ 5

 ,רעטַײװ :װ"א 77 ,71  ,יתבר אנבוד :עז ;'רעגריב עַײנ טימ ןעמוקעגכרוד ךיוא זיא להק 967

 : .א"מק 'רַאּ

 ,(ןגעמרַאֿפ עגונב) טכַאמעג ןבָאה ם מלענ יד סָאװ (1 :סרעטסײר 3 ןעװעג ןענַײז ןצנַאג ןיא זַא ה"ד 7

 .(םולג יד ןוֿפ םיאנוש יד רַאֿפ רעַײטש) םיאמשירעביא יד סָאװ (3 ןוא (רעַײטש עגונב) םייולג יד סָאװ (2

 ,דעװ םוצ ןרעװ טלעטשעגוצ טֿפרַאדעג טֿפָא ןבָאה סרעטסיײר עכלעזַא

 ;"םייולג םיאמש , יד ןוֿפ .8

 .ו"צ 'רַאּפ ,ןביוא.עז 9

 ,ורק ַא רענַײז קיטגָאק טנײמ סָאד 100



 11 להק רענבוד ןופ סקנּפ רעד

 ;85 'ז ,1 יב ,"קימָאנָאקצ רַאֿפ ןטפירש , ןיא *טרַא סיק צַאש .י עז ;10686106 ,רעַײטש:הנותח 1

 : .ה"א 135 ,װ"צד ,ןַײטש כַאװ

 .ז"ס 'ױַאּפ ,ןביוא עז 2

 .ה"כק 'רַאּפ ,רצטַײװ עז ;רדס םעד ןלעטשוצטסעֿפ ידּכ 3

 ,{ײט ש טצ װ ;װ"א 717 ,41 ,יתבר אנבוד עז ;תובוה ןקעד וצ ףיוא רעַײטש רעלפיצעּפס ַא 104

 .ז"נ ףד ,רעטַײװ עז תונקּת עקידרצטעּכש יד ןיא ןעגנורעדנע .וו"א 53 ,תוינומדק

 1 סש1ת, 14מ0655ץ8005, : // ,58 ,יתבר אנבוד עז ; רעדײלק עכַײר ןגָארט ןגעק תונקּת 5

 80 54. ,1מע615161ת, |סשופמ 5611-(גסטסזמסזמסתל) 8/ 5ם., 202, 313.

 .101 ,יתבר אנבוד :עז .עלװָאק ,רעמדול ,ץענעמערק ,קציול ,הארטסא :ןילָאװ ןיא םילילג יד 6

 ;"א 47 ,111 ,װ"צד ,ק ַאלוג עז ;הסנכה םעד ןוֿפ טָאה ןַאמ רעד סָאװ ,םוטנגַײא סױרֿפ רעד 7

 לֿביה 'ס ןיא ,לארשי ינידּב אינודנה תרוּת ,ץיװ ָאנרעשט .ח 351 ,} ,"לוּכשא , תילארשי הידּפולקיצנא

 .ו"א 319 ,וָאלָאקָאס גל

 .א"ע ז"מ ףד ,'ה קרּפ ,ןיטג ימלשורי 8

 .56 ,וו"צד ,ן יי ט ש ט ע װ ;ו"טק 'רַאּפ ,ןביוא עז 9

 .עטלעטשעגנָאילהק 0

 ,יתבר אנבוד עז העובש סנלדּתש ַא ןוֿפ חסונ םעד .טכַאמ רעד ַײב רעײטשרָאֿפ רעשידַיי רעד 111

 ;8 818 ס ב ם, 111540זן8 1 111618?ט+24, 194 ךיוא ;124 יונ 1892 "ץילמה, ןיא ךיוא ,47 ןוא 1

 .17 ,ןידה יּתב ,ףס א ,קסזססדמז, 111 2252: 9 םס םס+, ןסשנפג סט 0

 .36 ,הנמאנ הירק ,ןיֿפ ?לג5 2

 .א"נ 'רַאּפ ,ןביוא עז 3

 דעװ רעד טָאה 1717 ןיא .ןדליג ןײא---הכולמ רעד רַאֿפ רעַײטשּפָאק רעד אמּתסמ ָאד טנײמ לגלג 4

 ײז זַא ,ךעלגעמ טינ זיא סע .ןדליג 29,075 טלָאצעג טָאה ןילָאװ ןוא ,ןדליג 220.000 טלָאצעג תוצרא 'ד

 י('ג 3/7) *י'פ 'ג הנומש, ןענעײל ןעמ ףרַאד רשֿפא .(ןדליג 37==) טָארג 80 לָאמ 14 ןלָאצ טפרַאדעג ןבָאה

 :צז .עמערָא יִד רַאֿפ ךיוא ןרעֿפטנע טוומעג טָאה להק לַײװ ,ןדליג ןײא יװ רעמ טלָאצעג שיטקַאפ ןּבָאה ײז

 ,108 יז ,"רימ, ילרַאּפ ,טטכישעג ןיא ן ַאב א ַא ב

 עז .ענבוד ןבעל טָאטשרָאֿפ ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה ;עבמַאד 8--עצס018, ?266ת8--ילבערה 5

 .51ס6014 960918110?ם7 11, 195 . 182 ,יתבר אנּבוד

 .ו"א 178 ,יתבר אנבוד עז ; "יוואנימאק , ךיוא .2ס4ץתגמס 6

 .176 1 ,וװ"צד ,ק ַאלוג עז ;לכש ןטיול ןוא ןיד ןטיול 7

 ןטמַא ערעכעה וצ ערעקירעדינ ןוֿפ ןגַײטש--תוגרד 8

 ) .2 הרעה ,213 ו"צד ,ןײטש כאװ עז 9

 ,(1897) ןז -הלשה , ,הלוחה תורוקל ,ק ג צ רֿפ ; א"מק 'רַאּפ ןביוא עז ;"בושי תקזח. ןבָאה סָאװ ייד 0

 .23 יז ,וו"צד ,5 ת ס ם 6 + :571 ןוא 2470

 1 'רַאּפ ןַײז ףרַאד ,ןינע ַאזַא טינ טלדנַאהַאב 'ח 'רַאּפ 1

 ץ1046184618 344 ,ןיצול תלהק ד"צ תועידי היא ,ינויצ .י ;109 ,43 ,יתבר אגבוד עז 122

 | 61 תג 1636 2018161181/סת, 1, 8504 11, 2554. :374 ,103 *ז ,וו"צד

 ,63, 31 ,תודיסהה תודלוּת ,בוגבוד עז 3

 21. ט קב ש א 4 8 ,אעתג 142ת8ת2, 1832 ,11 140 'רַאּפ עע 4

 .'ד 'רַאּפ ןביוא ל"ג8 5

 .138 ,װ"צד ,יק סניצװָא ל*ג5 6

 .ֿבוט-םוי ףיוא טרָאד ןעמוק סעקינֿבושי יד ןעוו ,טָאטש ןוֿפ חקוזאג:גתסצ ַא רַצֹּפ ךיז טנכער ףרָאד ַא 7

 יקסגיצװ ָא עז .עטיוט ערעײז ןעװעג רבקמ ןבָאה ײז ּוװ ,טָאטש רענעי ןצ טרעהעג ײז ןבָאה רעטרע ערעדנַא ןיא

 .װ"א 157 יז ('סור) "רימ, לרַאֿפ ,עטכישעג ןיא ןַאבַאל ַא ב ;װ"א 64 ,ןידה יתּב ,ףס א ;130 וו"צד

 ,'ב 'רַאּפ ןבױא עז 8

 ,ט"מק 'רַאּפ ןביױא עז 29

 ,122--153 ,יתבר אנבוד עז תוֿבצמ ןופ ןטפירשּפָא 0



 ל27 רענבֹוד ןוֿפ סקנּפ רעד 12

 .141 ,ז ,"רימ, לרַאֿפ ,עטכשעג עז 1

 .140 ,135 ,106 ,5| ,יתבר אנבוד ל*ג3 2

 ,ח"בק 'רַאּפ ןביוא :עז 3

 ...תונקתב. :43 ,יתבר אנבוד עז .ז"קּת טינ ןוא עטַאד עקיטכיר יד זיא (171/.ז"עת) ןַײזע'ת 4

 .1717 יַאמ 11 ףיוא סיוא טלַאֿפ ז"עת ןויס ח"ר .40 'ז ךיוא עז ; ןייזע"ת ןויס ח"ר

 ןעװעג ט"עת ןוא ה"עת ןרָאי יד ןשיװצ ענבוד ןיא בר זיא (21 *ז ,אנבוד ריצ) סיסעּפ טול 5

 זיא טלָאמעד ביוא .תונקּת ףיוא ךעלטנײװעג יװ טצמתחעג טינ ָאד זיא ןעמָאנ ןַײז .שירעב רכשי ר"ב רזעלא 'ר
 יד ןלעטשֿפױנוצ ןֿפלָאהעג טָאה ןילַא רע רעדָא הּפלעב ,המּכסה ַא ןבעגעג אמתסמ רע טָאה ,בר ַא ןעועג ןטרָאד

 ףיוא--לאירזע ;"יתבר אנבוד  ןיא רימ ןעניֿפעג ןעמענ עטעמתהעג יד ןוֿפ לײט ַא .ו"ס ףד ןטנוא צז ,תונקּת

 .560 ,53--51 ,ו"א 40,44 'ז ףיוא--לאומש ; 3 'ז ףיוא--םהרבא ; וו"א 40 'ז

 :1727--1719 ןיא ךרעל ענבוד ןיא ֿבר ,(לישעה 'ר רענײלק רעד) רזעלא 'רב לישעה עשוהה 6

 ,רצביב .מ ג141 ,40--42 ,14 יתבר אנבוד ;21 ,װ"צד ,סיסע ּפ :עז .םיא ךָאנ ֿבר ןעװעג זיא אנהּכ םהרבא

 .26:6018, 11 1657 ;121 ,85 ,אהרטסוא ילודגל תרכזמ

 ,רענעלק ןעװעג ןענַײז הליהק רעד וצ ןרעַײטש ענַײז ,רעשידִיי ַא ןעװעג אמּתסמ זיא רענלימ רעד 7

 .270 יז (סור) *רימ, 'לרַאֿפ ,עטכישעג עז .ןלָאמעג טינ םיא ַײב טָאה ןעמ ביוא

 קיטכיװ רעייֵז ןענַײז םיֿפיעס עקידרעטַײװ יד ."עקבָארָאק , ןֿפורעג סע ךיז טָאה רצטרע ערעדנַא ןיא 5

 ,103 ,93 ,88--19 ,46 ,יתבר אנבוד עז ;טַײצ רענעי ןיא ןבעל ןשימָאנָאקע ןשידַיי םענוֿפ עידוטש ַא רַאֿפ

 ךיוא :285--243 'ז ,"רימ, ילרַאֿפ ,עטכישעג ןיא רעּפיש ןוא רעצינשיװ :131 ,122 ,ו"א 119 ,7

 ןבת:מטסמ 18: ןבס. ש0149/טמ06, 1925, 52050. ךיוא עז : ו"א 153 ,וו"א 126 *

 :ךיוא ל"ג5 8?26900 1 241 :עז ,ערעזָא ןַא--"הכירב,, ;ןֿפנַארב ןכָאק וצ לסעק ַא-"הרוי 9

 012 סתבמאעו ע8אק2186 801 :138 *ז ,1920 גרעבמעל 60. 8 סת6060 32, צאק. 83ק7028. ן{{ץאע

 .80384ו8א8װ ןכ184 52022:20882הװ"

 .קיצכעז :טנַײפמ 0

 ,עיכַאלָאװ ןוֿפ 1

 .ךיש רַאֿפ לעֿפ עטרילָאק---ןַאיֿפַאס 2

 .רעמע רצנרעצליה--(שיניַארקוא ןיא--"רעבעצ,) 6086 2

 ןטכיל צנעסקצמװ 14

 .טעברַאירעמיר ,:ץתנ895202ץ284 5

 .(6) 5106 טרָאװ ןוֿפ ;טיורב ריא ןיא טענק ןעמ סָאװ ,עשזײד ַא--"איודעלס, 46

 .ךַאמּפָא ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג ײז טימ טָאה להק זַא ,טנײמ--יוצר ֿבתּכה יֿפּכ 7

 צ"ב ל"ג5 :(ןבורג ןסײה 'רבעה ןיא הרכמ) ןּבורגנזַײא--"שיצינזווק ירכמ, :אמּתסמ ןײז ףרַאד 8

 ."רֿפעמ לזרבה םישועש רֿפעה אצמלו ,םירהב רוֿפחל ...שיצינזוק ידנרוא , : 23 */ ,ו"צד ,ץ *כ

 ? םיבכוּכה תאצ דע :ןטַײטַאב לָאז כ"הצע 49

 ,ןביא עז .תונקּת יד ףיוא יװ ןטֿפירשרעטנוא עקיבלעז יד 0

 ;ןשטנַעמ ףיוא ךיז טזָאלרַאֿפ'מ ּוװ ,טכירעג-שזַארטיברַא ןַא ,(םינש-'ב) דחא ול ררוב הזב : טנַײמ סָאד 1

 .עירכמ רעד--רעטֿפניֿפ רעדָא רעטירד רעד זיא ֿבר רעד ןוא םיררוב ײװצ רעדָא םענײא סיוא טבַײלק דצ רעדעי

 ? אתמ שירו אחרי שיר :רעדָא ,הנידמ שארו הבישי שאר :ןטַײטַאב ןעק מ"רו י"ר 2

 ,קַאלוג ;װ"א 54 ,40 ,ו"צד ,ףס א : עז ןדִיי ַײב טכירעג:עיצַאלעּפַא ןוא .שזַארטיברַא ןגעו 3

 .ג"ב ןירדהנס ;30 1 ,וו"צד

 .103 ,יתבר אנבוד עז ;ןַײז וצ תבש ללחמ טינ ידּכ -זיא םעט רעד 4

 ,ו"ל "ז 'רַאּכ ןביוא עז 5

 .ו"א 231 ,ןישנועה ,ף ס א עז אתמש םרח יודנ--ש"חנ ןגעװו 6

 .17 ,ט"כ םירֿבד 7

 טלַאהטנַא סָאװ ,סקנּפ ןיא ןטסקעט ערעדנוזַאב ףגיֿפ ןוֿפ טלעטשעגפיונוצ ןענַײז ןטנעמוקָאד 11 יד 85

 ח'ר 'ב םוי--ל"ז ר"וװ יכדרמ 'מ 'מ חונמהב שריה יֿבצ (א :סעטַאד יד ןֹוא ןשטנעמ ףניֿפ ןוֿפ ןעמענ יד

 ,1811 רעבמעוװָאנ 20==ב"עקּת ,ולסּכ *י ,/ג םוי--ומרג ה"רּת ףלאו ֿבאז םײח (ב .1801 ינֹוי 12==אסקת ןומּת



 עליו ריי זר ששי

 13 לה רענבוד ןוֿפ סקנּפ רעד

 םוי--שייה יכצ ר"רהב יתבש (ד .1/98 רעבמעװָאנ 26--ט"נקת ולסּכ י"ח 'ב םוי--ז'חמ ךורב ר"ח קציא (ג

 ,מ"ארג פ"רב דוד (א :ףיוא ןענַײז ןבירשעגרעטנוא ,ק"ורב ד"רּת השמ (ה .1799 יַאמ 10--ט"נקּת רייא 'ה

 ,לגס ץ"רב דוד ןרהא ,ל"ז ?אירֿבג 'מב לדנעמ םחנמ (ב .ל"צז םײה ר"רוהמב ןושמש ,ל"צז רשא ר"רהומ השמ

 (ה--ג .ןילאקסמ ל"גס לאקזחי ה"מב םוחנ ,אבה םלועה ײחּל קידצ רכז| ה"הלצז ץגימ לאיחי "מ שדקהב סחנפ

 .יכדרמ םהדבא ,ביל אדוהי

 .ז"כ .ט"י תוחנמ עז ,ןטָעברַאֿפ טגיימ'ס 9

 .102 ,ס"רת אגליו ,אנליו ריע ,דיגמ .ה עז 0

 .8 ,א"כ היעסשי 1

 טינ זיא עטַאד ןײק .(א"לק--ה"יק 'ד---ג"צ 'רַאַּפ ןביוא עז) 1717 ןוֿפ תונקּת יד וצ ײש זיא 2

 ןיא ָאד ןוא :ז"נ ףדל רבעמ--"ד'לבעמ,) 43 ,יתֿבר אנבוד עז .1719 ןיא ןעװעג אמּתטמ זיא סע ; ןבעגעגנָא

 .(.ז"ג ףד

 ,גנַאװצ ךרוד ןרעַײטש ןוֿפ גנונָאמנַײא---5926טסץ8 5

 ןוא ח"א ג"עק 'רַאּפ ןביוא ךיוא :עז ;װ"א ,80 ,יתבר אנבוד ןיא תונקּה עכעלנע רעײז ל"גפ 4

 .138 הרעה

 .טנעצָארּכ 0,0 טנײמ סָאד 5

 רימ .לדנַאה ןשידנעלסיוא םעניא ןדַיי עשיליוּפ ןוֿפ לײטנָא םצד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעײז 6

 85 ,80 ,יתבר אנבוד עז .ןטקנוּפ ערעדנַא ןוא (1755 ןוא 1728) גיצּפַײל ןיא ךיוא ןדִיי רענבוד ןעניֿפעג

 עז. 1" 6 ט 8 6 ם + ת 31, 1.61221967 2165892846. 1". 8 .1.1928 ,72: 36:סמעא תקפזנפ, ; 123 ,94 ,וו"א

 1928, 1,23, 2750. 35; 1. ז ס תע עצ עג /ןסדסקחה ?קעססאהזס 5260002216ת20782 0 68064צ)

 1880, 18,260, 45: א הסקמס6א808מ, ע3420106 סמקסס8מ םס 8660146/ ?סקמזסּמתס 11סתמומע, ,,28).

 ס18מ0װ88'' ןֵׁש (1911), 19--39, 197-220; 1ט1 8. 111 (1910), 346--77. עןסזסקעה, 245, 237 88.,

 263, 265,270. א שש1צסתתו+צסז, 1 םטטממסש-/ 651900/116 םסזןות 130, 117.81 8:696

 2.טז 114מ6619269081616 461 ןטס5מ !ם 70168 ש22ז604 068 17. |ןמס ,, 2:651ג0 1932.

 ,קרַאמ ןֿפױא ךעלדַײב 7

 .סעקנַאב ןלעטש סָאװ יד 8

 .(ד"י ירַאּפ ןטנוא עז + חוויר רעדָא) לַאירעטַאמ ןוֿפ טשער---"רותי, 69

 ןוא עשידעװש יד רעביא .סנדליג עשיליוּפ ה"ד ,ענרעבליז--"ןבל תועמ, ,ץענָאװרעשט -- "םימודא, 0

 רעד .רעטסעֿפ ןַײק ןעװעג טינ ה"י ןט18 בײהנָא תועבטמ ןוֿפ טרעװ רעד זיא תומחלמ עטסקינײװעניא יד

 .ןדליג עשיליופ 18 ףיוא ץענָאװרעשט םענעדלָאג םעד ןוֿפ טרעװ םעד טריסקיֿפ טָאה 1717 ןוֿפ "םייס רעמוטש

 (ג ט ומ 0 ש 91, 2064160281/, 16;121 זו, 2/0תסוצ,40: .11 8 םג 5 ס }גע :ךיוא .26 הרעה ,ןביוא עז

 ןפנ6 (4556810046 2016ת85, 1923, 238 56.

 ,270 יז (סוד) *רימ, 'לרַאֿפ ,עטכישעג :עז .ערטילעס טכָאק ןעמ ּוװ טרָא ןַא--תנג088 1

 .*יקלַאהַאקירּפ , "רעג ױזַא יד ,עטנדרָאצגרעטנוא 2

 .צדנערַא--64210:286/ 2

 .סקַאװ טכַאמ ןעמ ּױװ ,8004060/4 4

 ,עטֿכישעג ?*25 ; ךַײט ןרעביא רעבירַא טריֿפימ ןּכלצװ טימ ,ח8ססאז טרָאװ ןוֿפ אמּתסמ --- *ינמרוּפ,+ 5

 .קס/ס0ז8 א טהמחחסא 11 1357--ךיוא ,274 יז ,"רימ, 'לרַאֿפ

 .רָאלק ץנַאג טינ 6

 .35 ,ט"יק םילהּת 7

 ,"רימ, 'לרַאֿפ עטכיסעג ןיא רעצינשיװ ןוֿפ 'טרא םעד עז טַײצ רענצי ןוֿפ ןכעצ ןגעװ 8

 רעטעברַא ערעײז ןוא סעכָאלעמלַאב עשידַיי ,סיס ָא ס .י ;164, 144, 51 ,יתבר אנבוד ךיוא ; 299 -- 286 */

 יל צ גניר .צ ;30-1 יז (1930) 1*/ קסנימ ,?טֿפירשטַײצ , ןיא ,ה"י 18 ןיא עניַארקוא ןוא דנַאלסורסַײװ ,עטיל ןיא

 ,31--20 "ז ,2 'ב ָאװְיי ןוֿפ ףןטּפירש עשימָאנָאקע , ןיא "םיטייה הרבח, רעקצָאלּפ רעד ןוֿפ סקנּפ רעד ,םול

 .141 ,יתבר אנבוד עז ן?הק ךרוד רָאנ ןרעװ טביולרעד טנָאקעג ןבָאה םינינמ 9

 ,ץירּפ םעד רַאֿפ--טנײמ'ס 0

 ,1749 רעגמעצעד ןט6 םעד סיוא טלַאֿפ 1

 (8) ןטֿפילש ץשילאטְסיה



 להק רענבוד ןוֿפ סקנֿפ רעד 114

 .(?) תונקּת---ץ6918ת0684 2

 .רָאֿפניא עקידרעטַײװ ןוא יד) ט"עקּת זיולק ןוֿפ ,ד"עקּת לֹוש ןופ יאבג--ןברנ מ"רב לארשי 'ה 53

 ןעניֿפעג סָאװ ,עטמַאַאב ןוֿפ תומישר עטריקילבוּפ טינ ךָאנ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג זיא ןענָאזרעּפ ןגעו עיצַאמ

 .(סקנּפ ןיא ךיז

 .1814 ילוי 12 םעד סיוא טלַאֿפ 4

 .161 ,154 ,יתבר אנבוד ךיוא עז ;ט"ע ןוא ד"עקת--לוש ןוֿפ יאבג ,א"צ ןוא ג"סקּת ןיא שאר 5

 .104 יתבר אנבוד עז .א"פקּת- לֹוש ןוֿפ יאבג ,ד"עקּת ןיא שאר 6

 ,163 ,ו"צד עז ;ז"פ ןוא א"ּפ ןיא--יאבג ,ד"עקת--שאר ,א"*צקּת ןיא םיֿבוט יד ןוֿפ רענייא 7

 .טנעמוקָאד ןקידרעטַײװ ןֿפױא טעמתחעג ןענַײז 3 עטצעל יד

 .1814 טסוגיוא 2 םעד סיוא טלַאֿפ 8

 .ןיטורקערה 9

 .1845 'צעד 31 םעד 0

 .טרָאד ,י"שר ;:ט"כ הּכוס :עז ;ןיָאלרַאֿפ טײג ,ןַײא טנָאמ ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד--טניימ'ס 1

 .1752 לירּפַא 4 םעד 2

 .ןטנעמוקָאד ןרירטסיגער רַאֿפ ןרָאװעג טצונַאב ךעלטניײװעג זיא סקנּפ רעד 3

 .װ"א 119 ,װ"צד ,ק אלוג ;103,11 װ"צד ףס א עז ,ןעלסקעװ ףיוא תודע ןגעו 4

 .13 יז 1880 אשיַאװ ,ירוענ ימימ תונורכז ,רע בָאל ט ָא ג .ב .א :עז ,סוירַאטָאנ ַא יװ ןזח רעד 5

 עז .(ב"הב) גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ ;ןכָאװ רעד ןיא הֹרוּת יד טנעײל ןעמ ןעװ געט יד 6

 ,ב"ּפ ,אמק אבב

 ,יתבר אנבוד ךיוא עז ;ג"ס ןוא א"סקּת ןוֿפ עטמַאַאב יד ןשיװצ ךיז טניֿפעג ןעמָאנ רעכעלנע ןַא 7

 .(ס"פרּת שוביל 'ר) 4

 .ח"א 580 ,וו"א 568 ,טדַאטשנזײא ,ן יי ט ש כ ַא װ ל"גפ ; םיוג וצ *תונּתמ , ןוֿפ ןעמרָאֿפ ןיא ןרעַײטש 8

 .(? ץענעמערק ןבעל ףרָאד ַא--אניבוה ,ןיבוה רשֿפא ןוא) ענוואר אמּתסמ 9

 .420 ,(1892) 4 'ב ,*תורֿפסה רצוא , ןיא ,ןויה טיט :עז ;(ןילָאװ ןיא) 218צ08סז+ 0

 .1801 זיא לטַײז ןבלעז ןֿפױא טנעמיקָאד ַא ןוֿפ עטַאד יד 1

 ךיא בָאה--סקנּפ ןוֿפ טַאלב:רעש רעדָא לװָאט ןֿפױא סיוא טזַײװ'ס יוװ--המישר רעגנַאל ַא ןוֿפ 2

 .י"ּכ רעזדנוא רעדָא "יתבר אנבוד , טימ טינ ןעמיטש סָאװ ,יד רָאנ טזָאלעגרעביא

 יד ןיא ןבירשרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,1007/ רָאי ןוֿפ סעיגעליװירּפ עשידִיי יד טנײמ *עגנעשקמ שיװַארּפ , 5

 טָאה'מ .ענבוד רַאֿפ טכירעג רעלַארטנעצ רעד ןעװעג זיא'ס ּוװ ,קציול טָאטש רעד ןוֿפ (1.5601) רעכיב-דָארג

 .םסעססד 1 133 || 1315 ,1498 עז ;טַארטסיגַאמ רענבוד ןיא ךיוא ןטנעמוקָאד טרירטסיגער

 .טעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג עיּפָאק ַא--טניײמ 4

 עכעלגיניק א : 1758 טניז ענּבוד ןוֿפ רעמיטנגייא יד ןעװעג ןענַײז סיקסרימ;בול יד .1791 רָאי סָאד 5

 86:50 הת, םעמ|!סזמ8!3זץט52 26 23/ :צז ;1638 רָאי ןוֿפ טַאהעג ענבוד טָאטש יד טָאה עינעליוװירּפ

 .ןרק םעד טינ ,ןײלַא ןזניצ ריא רַאֿפ טלָאצ ןעמ סָאװ ,האוולה ַא 6

 .ןטנעמוקָאד ןוֿפ עיצַארטסיגער עלעיציֿפָא--0101444 7
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 0623 םסקטהקהעטא) :ַײרד עקיבלעז יד רימ ןעניֿפעג ,86/08א חקּבטפ ,11 (1929) ,124 ןיא לקיטרַא

 טרָאד ןענַײז ײװצ עטצעל יד רַאֿפ עמוס יד .לָאיצסָאק ןוֿפ ּפוקסיב םעד ןוא אסטגצעהע 40,722884

 עז ,ןריטסַאנָאמ ןוא ןכריק עש גַײטַאל ןוֿפ רעטנעצ ַא ןעװעג זיא ,ענבוד ןבעל ,קציול .סקנּפ ןיא יװ עקיבלעז יד

 /קצמַּפ 0:0-38ת2240/ ?סססאעג שי ז.1 270 5270 שאס, ןןגאהזטאאע 012קװ88: :ךיוא

 3 32ח228פו8 זטקסקמעהצ !{אהסקעע. 2-2 םמזח. !סקסה נוץאא,
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 "םולש תבהַא  םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק יד

 טרעדנוהרָאי ןט18 םעד ןטימ ןיא
 (זירַאּפ רעװָאקירעשט .א ןיֿפ

 .ֿפױא זדנוא דַארגנינעל ןוֿפ דיגמ דוד 'ֿפָאוּפ טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ

 ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא "םילשורי ןיא םילבוקמ ןוֿפ ענומָאק, ַא ףיוא !כ ;מעג םַאזקרעמ
 ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ ,רעטעּפש רָאי 150 טימ טעמּכ ,ןענַײז תֹונקּת עריא סָאװ
 וװָאלרעּפ קחצי ֿבר רעקייליו םענוֿפ רֿפס ןשינבר ןטנַאקַאב קיניײװ ַא -- "ןונֿבלב זרא,

 ןקיזָאד םענוֿפ גנוצעזרעביא יד טקישצגוצ זדנוא טָאה סָאװ ,דיגמ .ד יֿפָארּפ .(1899 ענליוו)

 טנעמוקָאד םעד רענייק ךָאנ טָאה טנַײה זיב, זַא ,ַײברעד טבַײרש ,שידִיי ןיא טנעמוקָאד

 עשירָאטסיה יד ןעז וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טלָאװ דיגמ יֿפָארּפ ביוא ."טקרעמַאב טינ
 ןגעװ זַא ,טגַײצרעביא ךיז רע טלָאװ ,ןרָאי עטצעל יד רַאֿפ לארשי-ץרא ןוֿפ רוטַארעטיל

 זַא ןוא ,ןרָאװעג ןבירשעג לָאמ רָאּפ ַא ןיוש זיא םילבוקמ רעמילשורי יד ןוֿפ דָאזיּפע םעד

 ןיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןוא רעטשרע רעד טינ זיא "ןונֿבלב זרא, ןוֿפ טנעמוקָאד רעד
 .עטיל רעקיטרָאד רעד ןיא ,תמא .רעטעּפש ןעז סָאד ןלעװ רימ יו ,ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ

 טָאה'מ סָאװ ,ץלַא טינ ןוא ,ֿבגַא ךרדב רָאנ ןרָאװעג טרירַאב דָאזיּפע רעד זיא רוטַאר

 ענעֿפרָאװעצ יד .טינ ןֿפוא לכב סע זיא סַײנ ןייק רעבָא ,קיטכיר זיא ,םיא ןגעוו ןבירשעג
 לקניוו םענעטלַאהַאב תמאב ַא זדנוא רַאֿפ ןענעֿפע דָאזיּפע ןקיזָאד םעד ןגעוו ןטנעמוקָאד -

 ןוא ,ןטנַאסערעטניא רָאג זיב ןוא םעַײנ ץנַאג ַא ,קנַאדעג-הלבק ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא
 יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא .טרַאנעגּפָא טינ ןדיגמ .ד שוח רעשירָאטסיה רעד טָאה טרּפ םעד ןיא
 רימ ןליװ עגַארֿפ רעד םורַא רוטַארעטיל רעּפַאנק רעד ןוא ןטנעמוקָאד עטכעלטנֿפערַאֿפ

 עריא טימ םילבוקמ הרֿבח רעמייהעג רעקיזָאד רעד ןוֿפ עטכישעג יד ןרעלקֿפױא ָאד |

 .מוא ירמגל ןבילברַאֿפ טַײצ עגנַאל ַאזַא זיא סָאװ ,ןצנעדנעט עשיטסינומָאק עקיטרַאנגיײא
 .רעשרָאֿפ ערעזדנוא טנַאקַאב !

 ו

 ןבָאה סָאװ ,י"רא ןוֿפ םידיסח יד ,םילבוקמ רעמילשורי יד ןוֿפ עיגָאלָאעדיא יד

 .נעצ םוצ רָאי טרעדנוה רָאּפ ַא ףיוא קירוצ זדנוא טריֿפ ,הרֿבח עטנָאמרעד יד טעדליבעג |

 תֿפצ זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ביײהנָא זיב .תֿפ צ ןקילָאמַא םוצ ,הלבק סי"רא ןוֿפ רעט

 שוריג ןכָאנ טשרע ןוא ,תוֿברוח ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,הלי'הק עטזָאלרַאֿפ עניילק ַא ןעוועג

 סרעדנוזַאב ןוא רוד רעטשרע רעד ,םילוע עשידרֿפס יד ןבָאה לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש

 רקיע רעד ןוא לעירעטַאמ ךַײר ,רעטנעצ ןקידנעילב ַא ריא ןוֿפ טכַאמעג ,רעטייווצ רעד

 רערָאג רעד ןיא תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה העּפשה ןַײז סָאװ ,קיטסַײג

 ,ה"י ןט16 ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,הֿפוקּת רענעדלָאג רעד טָא ןיא .טלעוו רעשידִיי -

 ,(תֹוחֹּפשֹמ עשידִיי 1000 רעביא) לארשי:ץרא ןיא הליהק עטסצרג טַײװ יד ןיוש תֿפצ זיא

 :.סיֿכ עטריטלַאזקע ןוא םישרֿפמ.ילעב טימ ,רּתסֹנ ןוא הלגנ ןיא םידמול עסיורג טימ לוֿפ

 .הלואג ןוא םילבוקמ טימ -- רקיע רעד ןוא ,םינשרד ןוא ןטעָאּפ עזעיגילער טימ ,רצקיט

 יּתב 21 ןוא תוֿבישי 18 ,םינבר 300 ַײב טגָאמרַאֿפ טַײצ רענעי וצ טָאה תֿפצ .רעכוז

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ָאד ןעמ טָאה ,הלסֿפה ןָא טעמּכ ,תעל-תעמ ןצנַאג םעד ןוא ,םישרדמ

 עשידִיי יד .ןחישמ ףיוא ןטרָאװ ןוא ןברוח םעד ןעניײװַאב ןיא ,ןענװַאד ןוצ ןענרעל
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 לבוקמ רעד .וכלומ המלש ןוא ינֿבוארה דוד טימ טרעדורעג טלָאמעד ךָאנ טָאה טלעװ

 םש םעד ךרוד חישמ ןעגנערבּפָארַא דלַאװג טימ טלָאװעג טשרע טָאה הנייר הליד ףסוי

 טינ טָאה רע זַא ןוא ,תֿפצ ַײב ,ןורימ ןיא יאחוי ןב ןועמש 'ר ןוֿפ רֿבק םַײב שרוֿפמה
 ןוא םוטנדַיי ןוֿפ טרעקעגּפָא שואי סיורג ןוֿפ ךיז רע טָאה ,לאמס םעד ןעמוקַײב טנַײקעג

 ,1540 רָאי ןיא ןחישמ ףיוא טקוקצגסיוא טָאה'מ ,דרָאמטסבלצז ןעגנַאגַאב רעטעּפש זיא

 םעד ֿברע ןיוש ,1648 ןיא--רעטעּפש ןוא 1600 ןוא 1598 ןיא ,1575 ןיא רעדיוו ךָאנרעד

 .יֿבצ-יתבש ןוֿפ םוקֿפיוא

 קנַאדעג רעד ןעמוקעגֿפױא וליֿפַא זיא סע זַא ,ףיקּת ױזַא טליֿפעג ךיז טָאה תֿפצ

 טימ תקולחמ ַא וצ ןעמוקעג זיא םעד תמהמ ןוא ,ןירדחנס םעד ָאד ןלעטשוצֿפױא קירוצ

 םילודג עכלעזַא טבעלעג תֿפצ ןיא ןבָאה טַײצ רענעי וצ .תוליהק ערעדנַא ןוא םילשורי

 ןוֿפ ןואג רעד ,ורַאק ףסוי יו ,ןֿפַאש ןוא ןסיוו ןשידַיי ןוֿפ ןטיבעג ענעדײשרַאֿפ ףיוא

 סָאװ ,ךישלַא השמ דימלמ ןַײז יוו ,"ךורע ןחלוש , ןוא "ףסוי תיב, ןוֿפ רבחמ ןוא הכלה

 רעטכיד עזצעיגילער יד יװ !,רסומ ןוא שרד ןיא ךרד ןַײז טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה

 השמ הלבק ןוֿפ רעקיטסימ עסיורג יד ןוא (ַארַאשזדַאנ) ַארַאגנ ?ארשי ןוא ץיבַאקלַא המלש

 טלָאמעד זיב יד .י"רַא רעד -- ןעמעלַא רעביא ןוא ,לַאטיװ םייח ,(ָארעװָאדרָאק) וריבודרוק

 ןוֿפ קיטסימ יד .ןזַײרק עטיירב ןוֿפ ןינק ַא ןרָאװעג ייז קנַאד ַא זיא הלבק ע:עכָאלשעגנַײא

 ןיא ןעמעלַא רעביא טײרּפשעגסױא ןעוועג זיא םזיטעקסַא ןטריטלַאזקע ןוֿפ ,הרוּת-ירתס

 רעמערָא רעד ,רחוס רעד ,הֿבישי ןיא רענרעל רצד ,קסוּפ ןוא ןדמל רעד ,ֿבר רעד .תֿפצ

 ןיא ןָאטרַאֿפ ןעװעג ןענַײז עלַא -- דייהקולח רעד ,רעגעוטטסַאל רעדָא הכָאלמ:לעב

 ןוא תוקלמ טימ ,תומוצ ןוא םייוניע טימ הלואג יד ןעגנערבוצּפָארַא טֿפָאהעג ןוא הלבק |

 ןענַאטשעג זיא הלבק ןוֿפ העּפשה רעקרַאטש רעד רעטנוא ,הֿבושּת ןוא תוצח טימ ,תוליֿבט

 עמיטניא יד ןוא ,ורַאק ףסוי ,טַײצ רענעי ןוֿפ הכלה:לעב ןוא קסוּפ רעטסערג רעד וליֿפַא

 טָאה סָאװ ,תודחַא יד טריזילַאבמיס טָאה י"רַא ןגנוי םעד ןוא םיא ןשיװצ טֿפַאשדנַײרֿפ

 ןעװעג טלָאמעי זיב זיא סָאװ ,"רהוז, רעד .הלבק ןוא הכלה ןשיװצ טשרעהעג טלָאמעד
 ןיא) ןעמעלַא רַאֿפ ןֿפָא ןרָאװעג טציא זיא ,ןזַײרק עטיירב רַאֿפ רֿפס רעטכַאמרַאֿפ ַא יו

 יהיו,--- (ענָאמערק ןוא עוטנַאמ ןיא קיטַײצכַײלג ,טקורדענּפָא לָאמ ןטשרע םוצ 1559-8

 רעד ?.הלבק ןוֿפ רעקירָאטסיה רעד טבַײרש סע יװ ,"תורּתסנ ישרודל ןשוחב רואֹּכ

 השמ ןעוװעג זיא הלבק רעשיטצרָאעט ןוֿפ ןוא "רהוז, ןוֿפ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ רעטסערג

 טַאהעג טָאה תוחומ יד ףיוא העּפשה ערעסערג ַא ךרע רעד טינ רָאג רעבָא ,ָארעװָאדרָאק

 ענַײז ןוא לַאטיװ םייח ןעװעג ןענַײז רעטײרּפשרַאֿפ עריא סָאװ ,י"רַא ןוֿפ הטיש יד

 ,םידימלּת

 יז ןבָאה סָאװ ,ןעלגילֿפ ענעי ןעמוקַאב הלבק יד טָאה הטיש סי"רַא ןיא טשרע

 ,ללכב חרזמ ןֿפױא ןוא לארשי:ץרא ןיא ןה ,ןזַײרק עטיירב יד ןיא ןעגנירדנַײרַא טכַאמעג

 טינ טציא זיב ךָאנ זיא סע .ץראל:ץוח ןיא םיֿבושי עשידִיי עטסטַײװ יד ןיא ךיוא ױזַא

 ןליטש ,ןגנוי םעד טָא ןוֿפ חוּכ רעד ןענַאטשַאב ךעלטנגייא זיא סָאװ ןיא ,טשרָאֿפצגסױא

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,י"קחצי יבר ןכעלטעג , םעד ,י"רַא םעד ,אירול קחצי םענעטלַאהעגקירוצ ןוא

 ןיא ןוא רָאי 3--2 ַא לכה-ךסב טבעלענּפָא ָאד טָאה ,תֿפצ ןייק םירצמ ןוֿפ טנַאקַאבמוא

 רע טָאה םירֿפּכ םוש ןייק .(הֿפגמ ַא ןוֿפ ,1572 ןיא) ןברָאטשעג ,רָאי 38 וצ ,טייהרעגנוי

 ןַײז ןוא טרעטַײװרעד ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ןשטנעמ ןוֿפ ,טזָאלעגרעביא טינ ךיז ךָאנ

 ןיא ,הּפ-לעב ,םידימלּת 12--10 ןוֿפ וַײרק םעניילק ַא רַאֿפ רָאנ טנרעלעג רע טָאה .הרוּת

 טלַא יװ רעמ קיטנָאק טָאה הטיש ןַײז רעבָא .םיקידצה ירֿבק יד ַײב ןוא רעדלעֿפ יד

 .עגּפָא רעטשרע רעד ;י"א ןיא ַײרעקורד עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג תֹּפצ ןיא זיא 1573 ןיא 1

 'ץראב םידוהיה תודלות ,ץיֿבוגיב ר .ז ,א :עז ;לאינד ףיוא שוריּכ סכישלַא השמ ןעוועג זיא רֿפס רעטקורד

 ,70 יז ,א"ּמרּת ןֿפי ;לארשי

 ,10 ז ,ו"פרת ביכא.לת ,*ריבד, } ףגנ ןבא--1 'ב ,םידיסחהו םיאתבשה ,םילבקמה תודלוּת ,א גה ג דוד 2
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 רוטַאנ עשיטַאטסקע ןַײז-ןטַײצ ענעי ןוֿפ המשנ רעטרעדורעצ רעד וצ ןֿפָארטעגוצ ערעדנַא

 --רקיע רעד ןוא ,םזיטעקסַא ןוא הֿבושּת ןוֿפ סָאטַאּפ ןַײז ,ןביולג רעזעיגילער רעקידלַאװג ןוא
 ענעי ןוא טלעוו יד טליֿפעגנָא טָאה סָאװ ,עינָאגָאמסָאק עשיטסימ-שיטצָאּפ צלוֿפתודוס ןַײז
 טָאה ץלַא סָאד - רוביעה דוס ןוא םילוגליגה דוס ןטימ ,רעטסַײג ןוא תוחור טימ טלעוו

 .עגֿפױא רעטעּפש יד .תורוד ןוא תורוד ןוֿפ ךשמ ןיא תוחומ יד ףױא העּפשה ַא טַאהצג
 הקיני רעייז רקיע רעד טּפעשעג ןבָאה ןעגנוגעװַאב עשיחישמ ןוא עזעיגילער ענעמוק

 רעביא תֿפצ ןוֿפ ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ הרוּת ןַײז זיא לַאטיװ םייח קנַאד ַא .י*רַא ןוֿפ
 לארשי ךרוד ,'י"רַאה ירוג , יד ךרוד ןטרָאד ןוֿפ ןוא ,חרזמ ןצנַאג םעד ןוא לארשי.ץרא

 רעד ,טרעדנוהרָאי ןט17ןיא ,רעטעּפש ןוא ,'דנַא ןוא אריּפש ןתנ ,יטנַאלַאג הדוהי ,קורס
 עטַײװ יד ןיא תוחומ יד טשרצעהַאב ךיוא יז טָאה ,(ץיוורוה היעשי) ה"לש םעד ךרוד רקיצ
 .עּפָאריײא ןיא םיֿבושי עשידִיי

 ןקיטסַײג ַא ןוֿפ עלָאר יד ןליּפש וצ טרעהעגֿפױא תֿפצ טָאה טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא
 טָאה ,1760 ןיא ,רעטעּפש .ןרָאװעג טמערָארַאֿפ ןוא ןלַאֿפעג רעמ ץלַא זיא ןוא רעטנעצ

 טכַאמעג ןצנַאג ןיא טעמּכ טָאה סָאװ ,שינרעטיצדרע עכעלקערש ַא טבעלעגרעביא תֿפצ
 ןבָאה ָאד ךיוא רעבָא .םילשורי ןסקַאװעג רעמ ץלַא זיא רַאֿפרעד .טָאטש רעד ןוֿפ לֹּת ַא

 ןענַײז הירֿבט ןוא ןורֿבח -תושֿפנ עשידִיי טנזיוט לּכה-ךסב טבעלעג טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא

 עטסיװרַאֿפ ןוא ענעֿפרָאװרַאֿפ ַא ןעוועג זיא לארשי:ץרא ץנַאג .תוליהק עניילק רָאג ןעוועג
 טָאה ֿבושי רעשידִיי רעמערָא ןוא רעניילק רעד .הכולמ רעשיקרעט רעד ןיא ץניוָארּפ
 ןוא רעבַארַא עקימורַא יד ןוֿפ ,עטמַאַאב עשיקרעט יד ןוֿפ תוֿפידר ןייטשוצסיוא טַאהעג

 רקיצ רעד ןגיוצעג ןעמ טָאה הנויח יד .תוקחד רעלעירעטַאמ רעסיורג ןיא טבעלעג טָאה
 .ץוח ןיא טלמַאזעג ןבָאה םיהלושמ עלעיצעּפס סָאװ ,תוֿבדנ יד ןוֿפ ,הקולח רעד ןוֿפ
 -ישָאר יד טיול--"ץ"חי, ןֿפורעג הקולח יד ןעמ טָאה עינָאריא רעסיוועג ַא ןָא טינ ;ץראל

 ןעוועג זיא סָאװ ,רעשטיטַאימעס הילדג =*,תֿפצ ,ןורֿבה ,םילשורי טעטש ַײרד יד ןוֿפ תוֿבּת
 ןוא 1701 ןיא לארשי-ץרא ןייק ןליוּפ ןוֿפ םילוע עכעלקילגמוא סדיסחה הדוהי 'ר ןשיװצ

 טיג ,םילוע ענעסױטשרַאֿפ יד רַאֿפ טלעג ןעלמַאז וצ ץראל-ץוח ןייק ןרָאֿפעג רעטעּפש זיא
 .ייווצ ַא ?.דנַאל ןיא טיונ רעקידארומ ןוֿפ דליב ַא "םילשורי םולש ולַאש ,, סרטנוק ןַײז ןיא
 5 העיסנ ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,(דָארב ַײב) ןיזאלזמ עשוהי ןב החמש ,דִיי רעשיליוּפ רעט

 ןבעל סָאד ?ןויצ תֿבהַא , רֿפס ןטנַאקַאב ןַײז ןיא טבַײרשַאב ,1764 ןיא לארשי:ץרא ןייק
 ל,םירֿבק עקילייה ןוא תוֿברוח רָאנ טעז רע ּוװ ,םילשורי ןוא ןורֿבח ,הירֿבט ,תֿפצ ןיא

 טשרע ךיז טָאה ֿבושי רעשיזנּכשַא רעד ,םידרֿפס ןצוועג ןענַײז רעניֹוװנַײא ֿבור סָאד

 םילוע עשיזנּכשַא ענצמוקעגנָא ַײנ יד ףיוא טקוקעג ןבָאה םידרֿפס יד .ןדליבסיוא ןעמונעג
 5,הקולח ףיוא ןטנעדנעטערּפ עַײנ ףיוא יװ ןוא סעקיניֿבצ:יתבש עמייהעג ףיוא יו ,דשח טימ

 ל"גֿפ ;"הגרדמה לֿפשב. ןענַאטשעג ךָאנ ה"י ןט18 ןטימ ןיא םילשורי זיא תועידי צרעדנַא טול 3

 .5 *ז ,ג"צרת םילשורי ,(רעטַײװ עז) *ףסוהיב תודע, 'ס םוצ יֿב צ.ןב .י ןוֿפ המדקה

 : / ,110  ,װ"צד ,ץיֿפוניבר .ז ,א 38
 טי ג} :

 דיי גר, /* |  ט ןביּפרּת ,2 'ב ,'תומשר, ןיא װָאש ַאבור ןמלז ןוֿפ טקורדעגרעביא זיא סרטנוק רעד 4 /

 306/ גל ) 2 טא ןב החמש רַאֿפ ךָאנ .(ןבעגעגנָצ טינ רֶאי) אנדארוה ;ךיזאלזמ עשוהי ןב החמש ןוֿפ *ןויצ תבהאע '0 5 1 4 6
 , עי יריד יי"

 ןוֿפ ר פוס ףסוי -- דיי רעשילױּפ רעדנַא ןַא ,1702--1700 ןיא ,טכַאמעג י"א ןייק העיסנ ַא טָאה עשוהײ - 304 4

 טקורדעגּפָא ,"ףסוהיב תֹודע, סרטנוק םעניא ןבעל עקיטרָאד סָאד ןבירשַאב ןוא (קציול ַײב) עקשטעטסערעב

 ןוא 1765--גנוצעזרעביא עשי דלי ַא ךיוא ןַארַאֿכ ; טקורדעגרצביא לָאמ רָאּפ ַא ,רעדָא-טרוֿפקנַארֿפ) ג"כקת

 המדקה ַא טימ 1933 ןיא ַײנ סָאד ןוֿפ ןבענעגסױוַא סרטנוק ןקיזָאד םעד טָאה יֿבצ.ןב .י .(רעטעּפש

 ,תורעה ןוא

 ןלױּפ ןײק דחוימ חילש ַא ךרוד טדנעװעג םילשורי ןוֿפ םינבר עשידרֿפס יד ךיז ןבָאה 1710 ןיא 6

 עדושח עקיזָאד יד טָאטש רעקילײה רעד ןוֿפ ןבַײרטכױרַא ןּכלעה ײז לָאז רע זַא ,תוצרא:עברַאידעװ םוצ

 .402 'ז ,2 'ב "תומשר, ,םילשורי םולש ולאש, וצ װָאשַאבור ןמלז ןוֿפ המדקה עז ;םילֹוע



 *םולש תֿבהַא, םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק יד 118

 ,טַאהעג טינ אשמו-עגמ ןייק טעמּכ ןרעדנַא םעד טימ רענייא ןבָאה םיצוביק עדייב
 םַײב ןליֿפַא .הקולח ןוֿפ טַארַאּפַא ןַײז ןוא םיחלושמ ענַײז טַאהעג ךיז טָאה רערעדעי

 ָאד ךיז טליֿפ ןבעל ןקיטסַײג ןיא .רעדנוזַאב טריּפורג ךיז ןעמ טָאה ןענװַאד ןוא ןענרעל

 ;תֿפצ ןוֿפ הֿכוקּת-ץנַאלג רעקילָאמַא רעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא סרעדנוזַאב ,הדירי ַא ללכב

 .עג זיא תודמול יד ּוװ ,ץראל-ץוח ןיא טבצלעג טָאה סָאװ ,טַײצ רענעי ןוֿפ תודצ ןַא

 רעביא ?,"י"אב םינוגה םימכה ידימלּת ךוע שי אלש , ךיז טגָאלק ,רעכעה ליֿפ ןענַאטש

 טָאה'ס ןוא ,ןעגנוטרַאװרעד .חישמ עשלַאֿפ יד ךָאנ שואי רעד ןעגנַאהעג זיא ןעמעלַא

 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,גנוטלַאּפש יד ןוא לגנַארעג רעסיורג רעד טליֿפעג ךָאנ ךיז

 .יֿבצ-יתבש ןוֿפ גנוגעװַאב רעד ךָאנ םוטנדִיי

 ןוא גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןויסנ ןכָאנ ץנַאג סױרַא זיא י*רַא ןוֿפ הלבק יד

 רָאנ טציא זיא יז ;לארשי:ץרא ןיא רעטימעג יד טשרצהַאב טצענערגַאבמוא ךָאנ טָאה

 יד ןשיװצ ןעװעג יז ןיא קרַאטש סרוצדנוזַאב .רעמיטניא ןוא רעקיטכיזרָאֿפ ןרָאװצג

 ןוא ,הליהק רעדנוזַאב ַא ןיא טריּפורג י*רַא ןוֿפ םידיסח יד ךיז ןבָאה םילשורי ןיא .םידרֿפס

 -- ןֿפורעג םיא טָאה'מ יו ,"םידיסח לש ןבר; -- ןויח הילדג לבוקמ רעד ,רעריֿפ רעייז

 םיא ןעמ טֿפור לָאמַא) "ל א:תיב , שרדמ-תיב םעד ָאד טעדנירגעג טַײצ רענעי ןיא טָאה

 זיא "לא-תיב , רעד .('לא-תיב, םַײב הֿבישי רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא "םידיסחה שרדמ , ךיוא

 ,הטיש ס"ירַא ןוֿפ םילבוקמ עשידרֿפס יד ןוֿפ רעטנעצ רעד ןעוועג ןרָאי ליֿפ ןוֿפ ךשמ ןיא

 .טנגייא ןרַאֿפ *.טַײצ רעזדנוא זיב ךָאנ ,ןֿפורעג ךיז ןבָאה ייז יו ,"םידיסח להק, םעד ןוֿפ

 לבוקמ רעסיורג רעד ןטלַאהעג טרעװ "לא-תיב, ןוֿפ רעקיטסעֿפרַאֿפ ןוא רעיובסיוא ןכעל

 ןָאנבױא םעד ןעמונרַאֿפ ןוא ןמיּת ןוֿפ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,(יבַארַאש) יבערש םולש

 ןוא ןענװַאד ןיא חסונ ןַײז טַאהעג טָאה "לא-תיב , רעד ?.םילבוקמ רעמילשורי יד ןשיװצ

 ,תוצח זיב תוצח ןוֿפ ,תעל תעמ ןיא העש 24 !?יײרַא ןוֿפ הלבקב םיגהנמ ענַײז ,ןענרעל

 -תדוֿבע טימ ןוא ןענרעל טימ ָאד ןבעגּפָא ךיז ,תורמשמ ןיא טלייטעג ,םילבוקמ יד ןגעלֿפ

 ,ייז ןשיװצ רערעטלע רעד ןעװעג זיא ,רוביצ:-חילש רעד ,ארדיס ש ר רעצייז ןוא ,ארובה

 .סידיסח יד ַײב יבר רעד רעטעּפש יװ ,ױזַא ךרעל ,רעריֿפ רעד

 ביז ןיא ,א"דיחה תורגא ,טכַאנ ֿבק עי ר"ד ןוֿפ 'טרַא ןטיול 'טיצ ;"לגעמה ינוח , ןוֿפ רבחמ רעד 7

 ,115 יז ,ד"צרת םילשורי ,6 :ִב ,"ןויצ,

 --121 יז ,טיּפרּת םילשורי ,3 'ב ,ןילביר:ןיקמורֿפ ןוֿפ ,"םילשורי ימכח תודלוּת , :עז *לא.תיב , ןגעװ 8

 .144--143 יז ,װ"צד ,ץיֿבוניבר .ז .א ְךיֹוא עז ;(*םידיסתה שרדמ ,, ןגעװ) 46 *ז ,ןטרָאד ךיוא ל*ג8 2

 ןיא שינרעטיצדרע רעד ךָאנ ,192/ ןיא טשרע ןוא טַײצ דעטצעל רעד זיב טריטסיסקע טָאה "לא:תיב, רעד

 ןבָאה ה"י 19 ףוס .(122 *ז ,-םילשורי ימכח תודלֹוּת, : עז) ןרָאװעג ֿבורח ןצנַאג ןיא טצמּכ רע זיא ,םילשורי

 ןלעיצעּפס ַא "לא-תיב. ןוֿפ רעטסומ ןטיול םילשורי ןיא טעדנירגעג ,י*רַא ןוֿפ רעגנעהנָא יד ,ןדַיי רערַאכוב יד ךיוא

 טעדנירגעג י"רַא ןוֿפ םידיסח עשיזנּכשַא יד ךיוא ןבָאה רעטעּפש ןוא ,*רהנה תובוחר, ןעמָאנ ןטימ ,שרדמ-תיב

 .(143 יז "צד ,ץיֿב וניב ר .ז .א :עז) "םימשה רעש, םעד

 לא .תיב שרדמ הֿבישי שיו. :"םילשורי תביח, רֿפס רעטנַאקַאב רעד ךיוא טנָאמרעד -לא.תיב , ןגעוו

 םהרֿכא ר"רהמכ לבוקמה דיסחה 'רה ודכנו ל"צז יבערש םולש ר"רחומ יקלאה לבוקמה דיסחה ֿברה לׂש איהו

 114 יז ,ה"לרּת עבַאגסױא רענליװ טיול 'טיצ ;"הלילה תוצח לכב םימקו ,ת"ס םע עוֿבק ןורא םשו ,ל"צז דיסח

 תודלֹוּת,) ןילביר .א טבַײרש טכער טימ .(1844 םילשורי ןיא טקורדעגּפָא רֿפס רעד זיא לָאמ ןטשרע םוצ)

 ,גנולדנַאהּפָא עלעיצעּפס ַא טנידרַאֿפ *לא.תיב , רעד זַא ,(הרעה ,121 */ ,3 'ב ,"םילשורי 'ח

 םידרֿפס יד ןוֿפ טצונַאב טרעװ סָאװ ,"םולש רהנ , רודיס.הלבק םעד ןעװעג רבחמ טָאה יבערש םולש 9

 ,ענװָאק *עמיטש עשידיא, ב"צ עז) לקיטרַא:סגנוטַײצ ַא ןיא טבַײרשַאב רע גנוא השנמ .םֹויה דע ךָאנ

 זיא ןוא ,'ןדַיי עשילַאטנעירָא יד ןוֿפ ֿבוט םש לעב, םעד יװ ,ןיבערש םולש (ו"צרּת הנשה טאר ןוֿפ 'ונ

 קינײװ טינ ןַארַאֿפ ללכב ןענַײז לקיטרַא םעד ןיא .י"א ןיא גנוגעװַאב-הלבק רעד ןיא עלָאר ןַײז םוגמ קרַאטש

 .תועט עשירָאטסיה

 .םיגהנמ עקינײא טכַארבעג ןרעװ סע ּוװ ,144 יז ,ה"צד ,ץיֿבוניבר .ז .א 7728 0



 119 =םולש תֿבהַא , םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק .יד

 .עגסיוא טרעדנוהרָאי ןט18 םעד יצח ךיז טָאה "לא-תיב, םורַא זַײרק םעד ןוֿפ טָא
 ,םילבוקמ ןוֿפ ענומָאק עטנָאמרעד ןביוא יד טעדליבעג טָאה סָאװ ,הרֿבח עניילק ַא טלייט
 .רעדורב עזעיגילער ענעסָאלשעג ,עמייהעג גנערטש ַא ,"םולש תֿבהַא, ןעמָאנ ןרעטנוא
 ,הרֿבח ַא ,טלעו רענעי ףיוא ןוא טלעװ רעד ףיוא ןתובַײחתה עוװיטקעלָאק טימ טֿפַאש
 ,טסּוװעג טינ ריא ןוֿפ רענייק טָאה טַײצ עגנַאל ַא סָאװ

 תורֿבח ןיא ןדניברַאֿפ ךיז ןגעלֿפ ,םילבוקמ יד סרעדנוזַאב ,ןדִיי עמורֿפ יד זַא
 ןיא ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ךיוא טנַאקַאב זיא ,םיגהנמ ערעדנוזַאב טימ תוּתיּב רעדָא
 סָאװ ,'הרֿבה סָארעװָאדרָאק השמ, ןוֿפ רימ ןסייוו ױזַא .טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ,תֿפצ
 עריא רעבָא ,(רעגָאװש ןַײז) ץיבַאקלַא המלש ןעװעג זיא רעדנירג רעכעלטנגייא ריא
 :ןעמָאנ ןַײז יז טגָארט רַאֿפרעד ןוא ,ָארעװָאדרָאק ןוֿפ ןרָאװעג טסַאֿפרַאֿפ ןענַײז תונקּת
 רשא ה"הלז ןָארעװָאדרָאק השמ 'ר| ק"מרה יהלאה שיא השמ רבד רשא םירֿבדה הלא,
 רעד ןוֿפ תונקּת יד ןָא ךיז ןבייה ױזַא --"םירֿבד ו"ל וב שיו ,םהב יחו םדאה םתוא השצי
 טינ :םירֿבח יד רַאֿפ גנוריֿפֿפױא רעמורֿפ ןוא רעטוג ןוֿפ םיללּכ 36 ןענַײז סָאד !!.הרֿבח
 ןטלַאהנײא ,"ערה ןושל ירבדמ ּתֹּכו םינציל ּתֹּכ ,םינרקש ּתֹּכ ,םיֿפנח ּתֹּכ רעד וצ ןרעהעג
 ןייו רשבב טעמל, ;ןטליש טינ לָאמ ןייק ןוא ןרעווש טינ לָאמ ןייק ,סעּכ םעד קידנעטש
 ,םילטב םירֿבד ןוֿפ ךיז ןטיה ;ןיליֿפּתו תילט ןיא החנמ ןענוװַאד ,"הלילב וליֿפַא ,לוחה ימיב
 םג תוּכֿבל ןווכיו ןברוחה לע ןנוקיו ץראה לע ֿבשי הליל לכב , ;הקדצ גָאט ןדעי ןבעג

 רבדל , ךיוא ןוא "ןהמ תחא הליֿפּתב תוחּפלו תוליֿפּתה לכב תועמד דירוהל, ,"ויתונווע לע
 טדערעג ךיז ןשיװצ ןבָאה י"א ןיא םידרֿפס יד) "מז לכב םירֿבחה םע שדקה ןושלב
 ,םזיטעסקַא ןגנערטש ןוֿפ םיגהנמ עטיײרּפשרַאֿפ טלָאמעד ,עקיזָאד יד ץוח .(שילָאינַאּפש
 ןעק'מ יװ ,זיא סָאװ ןוא ַײנ ןעוועג זיא סָאװ ,טקנוּפ ןייא תונקּת יד ןיא רימ ןעניֿפעג
 זיא רֿבח רעדעי זַא--ונַײה ,הלבק-ילעב ערעדנַא יד ַײב טגערֿפעגּפָא ןעוװעג ,ןײטשרַאֿפ
 טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןגעוו רֿבח רעדנַא ןַא רַאֿפ ץרַאה סָאד ןדיירוצסיוא ֿביוחמ תבש-ֿברע
 םייח יװ ,הלבק ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רענעעזעגנָא ַאזַא ??,ךָאװ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןָאטעגּפָא
 ןעמ ףרַאד ךיז ןַײז הדוותמ לַײװ ,גהנמ ןקיזָאד םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא ,לַאטיװ

 15םלוצ-לש-ונובר ןרַאֿפ רָאנ
 ,"םולש תּכוס, ןעמָאנ ןטימ ,הרֿבח ַא ךָאנ טנַאקַאב ןעוועג תֿפצ ןיא זיא םעד רעסיוא

 ,"םידרח רֿפס, ןַײז ריא רַאֿפ טסַאֿפרַאֿפ טָאה רעכלעוו ,ירַאקזַא רזעילא 'ר ןוֿפ טעדנירגעג
 ןעװעג זיא ירַאקזַא םגה :*.רֿפס.רסומ רעטײרּפשרַאֿפ ַא רעייז ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ
 15 םויטעקסַא ןגנערטש וצ ןוֿפ רענגעג ַא ןעוועג רע זיא ,הלבק-ילעב יד טימ ןדנוברַאֿפ גנע
 ךָאװ עדעי ןבָאה םירֿבח יד זַא ,טריֿפעגנַײא ןעוװעג זיא הרֿבח רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא
 גנוגעווַאב-הלבק רעד ןוֿפ רעקירָאטסיה רעד .ןרעדנַא ןרַאֿפ רענייא ןַײז הדוותמ טזומעג ךיז
 עטקינײארַאֿפ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןוא, :הרֿבח יד ױזַא טבַײרשַאב תֿפצ ןיא
 טימ ןבעגעגּפָא גָאט ןצנַאג םעד ךיז ןבָאה סָאװ ,(םירֿבח תחא הדוגא) םירֿבח ןוֿפ הדוגא
 םעד ןוא הניכשה .תולג םעד ןסעגרַאֿפ טינ לָאז שטנעמ רעד ידכב ןוא .הדוֿבעו הרוּת

 5400165 תם '?גנע ןיא ךוב טנַאקַאב ס רעט כ ע ש .ש ןיא ןבירשַאב טרעװ הרֿבח סארעװָאדרָאקק 1

 ; תֿפצ ןגעוו לקיטרַא רעשיֿפַארגָאנָאמ רעטנכיײצעגסיוא ןַא ןַארַאֿפ זיא'ס ּוװ ,1908 עיֿפלעדַאליֿפ ,2 'ב ןט0215תג

 ,די.בתּכ םענוֿפ הרֿבח רעד ןוֿפ תונקּת יד שַיערבעה ןיא טכַארבעג ןרעװ 294--292 +ז ףיוא ; וו"א 238 */ עז

 .קרָאײװינ ןיא רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןשידַיי ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ

 תבש ינּפ לבקל אֿבי םשמו עוֿבשה ימי לכב השעש המ תבש ֿברע לכב 'זנה רֿבחה םע ןתילו תאשל, 2

 .ןטרָאד ,ר ע ט כע ש .ש :צז ;"אתכלמ

 .2 הרצה ,/6 *ז ,װ"צד ,ץיֿבוניב ר .ז .א ל*ג9 ;"דבלב ת"ישה ינֿפל אלא יודו ןיא, 3

 ךָאנ ןבירשעגנָא ירַאקזַא טָאה רֿפס םעד .1879 עשרַאװ ,ירקזא רזעילא ..ברהל -םלדרח רֿפס, 4

 .104 יז ,2 'ב ןסש!פמ /:80ע21076618 : עז םיא ןגעװ .1588 ןיא

 ."םיֿפוגיסל ךרטצהל אלש ןירוסיה ןמ לצנהל הנקּת, :ןעמָאנ םעד טגָארט "םידרה 'ס. ןוֿפ קרּכ ןייא 5



 *םולש תצהַא , םילבשמ רעמילסורי ןוֿפ פנו"ָאק יד 10

 ןעקניוט טינ ןוא שיײלֿפ ןייק ןסצ טינ :תונקּת טלעטשעגנַײא ןעמ טָאה ,תיבה.ןברוח

 ףיוא ןציז ןעמ לָאז טכַאנ עדעי ;הווצמ-תודוצס ןוֿפ רָאנ ןסע וצ ,גָאטנוז ןדעי ןַײװ ןייק

 לע, רומומ םעד ןגָאז ןסע ןכָאנ ןוא שדקמה ןברוח ןֿפױא תוניק ןגָאז ןוא דרע רעד

 ןבלַאה ַא סנק ןלָאצַאב ףרַאד ,תונקּת יד ףיוא ןַײז רֿבוע טעװ סע רעװ ןוא ."לֿבב תורהנ

 טָאה 1570 ןיא :רבחמ רעקיבלעז רעד טלייצרעד רצטַײװ !?",הקדצ ףיוא קיטשרעבליז

 עמורֿפ עלַא ןצלמַאזרַאֿפ ךיז ןלָאז תבש ֿברע ןדעי זַא ,סַײנ ַא ןעוועג ןקתמ סיגַאס ףסוי 'ר

 ןיא טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןלייצרעדסיוא לָאז רערעדצי ןוא תסנּכה:תיב ןיא םידיסח ןוא טַײל

 םישעמ עטכעלש ענַײז טימ ןעמעש ךיז לָאז רע ידכב ,ןָאטענּפָא ךָאװ רעד ןוֿפ ךשמ

 ."ןקידניז וצ ןרעהֿפױא ןוא

 רעתֿפצ םעד ןוֿפ טנעמוקָאד ַא טגנערב הֿפוקּת רעד ןוֿפ רעקירָאטסיה רעדנַא ןַא

 ןרָאי ענעי ןיא תיּתיּכ ןוא תורֿבה ענעדײשרַאֿפ יד ןגעוו (םיכורב) יולה םהוֿבַא לבוקמ

 היכבב םוי לכב החנמ םיללּפתמו דימּת םינעתמש הֿבושּת-ילעב תרֿבח שי, :תֿפצ ןיא

 'ג שיו ,תוליל 'בו םימי 'ב עוֿבש לכב םינעתמש םהמ שיו .רֿפאו קשו תוקלמו העמדו

 םיֿפטעתמו ץראל םיֿבשוי דומלל הלילה יצחב םימקשכ הרוּת-ילעב ֿבור, ;"תוליל 'גו םימי

 ןילכוא ןיאש םידיסח הרוּת-ילעב המּכ, ;'תיבה ןברוח לע םיכוֿבו םיננוקמו םירוחש

 טרעװ רעטַײװ !??"ןהיתונוע לצו ןברחה לע ןילבַאתמש ,עוֿכשה לּכ ןיי ןיתושו רשב

 ידּכ ,ןסַײװ ןיא ןָאטעגנָא ,גָאטַײב תבש ֿברע סױרַא ןעייג סָאװ ,תוּתיּכ ןגעוו טלייצרעד

 סָאװ ,י"רַא רעד טניימעג רעכיז טרצוװו ָאד .תורימז ןוא גנַאזעג טימ תבש םעד ןַײז וצ לבקמ

 יד ןענעגעגַאב וצ עיסעצָארּפ ַא ןיא הרֿבח ןַײז טימ ןטַײװ ןיא ןײגסױרַא גָאטַײרֿפ עלַא טגעלֿפ

 סע .טסַאֿפרַאֿפ טלָאמעד טָאה ץיבַאקלַא המלש סָאװ ,"ידוד הכל, ריש ןטימ תבש הּכלמ

 םעד דוֿבּכל טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג תבש יאצומ עלַא טָאה סָאװ ,הרֿבח ַא ןעוועג ךיוא זיא

 רעתֿפצ יד ןשיװצ תוחמש ןייק ךיוא טלעֿפעג טינ ןבָאה ללכב .תבש ןקידנעײגקעװַא

 םעד ןֿפרָאװעגרעטנוא ןוא טריטנעמַאלגער גנערטש ןעוװעג זיא החמש יד רעבָא ,םילבוקמ

 .הלואג ןוא הֿבושּת ןוֿפ טסַײג ןקידנשרעה

 ךיוא תורֿבח עכעלנע ןגעװ תועידי רימ ןעניֿפעג רוטַארעטיל רעשינבר רעד ןיא

 טלייצרעד ױזַא .לארשי-ץרא ןיא רָאנ טינ ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא ןט17 ןיא ,רעטעּפש

 סָאװ ,םידיסח ןוֿפ הרֿבח ַא ןגעו טרעהעג בָאה ךיא ןוא, :(ץיוורוה היעשי) ה"לש רעד

 ןיא ןעצ ןעװעג ןענַײז ייז ןוא ,תודיסח רעקילייה ןוא תומימּת טימ טֿפעהַאב ךיז ןבָאה

 ןטשרעביײא םעד טימ דנוב םעַײנ ַא ןסילש וצ טֿפעהַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא ...לָאצ

 רעדנַא ןַא ןיא !"הז לע המתּת לאו ...(וניקלא 'ה םע שדח תירב תורכל דחי וֿפרטצנו)
 טינ טרעוװ טָאטש יד) טָאטש ַא ןוֿפ *םיריֿבג עּפורג ַא, סעּפע ןגעו טלייצרעד טרצוו רוקמ

 ןייא ןרעװ וצ ןוא "?הרומג תודחַאב , ךיז ןקינײארַאֿפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה סָאװ ,(ןֿפורעגנָא

 טציא רימ ןסייוו ךעלריֿפסױא רעמ :?,"ןרָאװשעג ףיורעד ןבָאה יז ןוא , ,דנוב ןייא ,הדוגַא

 ,טָאטשמיײה ןַײז ןיא וטַאצול םייח השמ טצדנירגעג טָאה סע סָאװ ,הרֿבח רענעסָאלשעג ַא ןוֿפ

 ןעװעג טלַא טלָאמעד זיא וטַאצול םייח השמ ."הרוּת רוא , שרדמ-תיב םַײב ,עודַאּפ ןיא

 ,לבוקמ ןוא ןדמל ןסיורג ַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא טַאהעג ןיוש טָאה רע רעבָא ,רָאי 20 ןצנַאג ןיא

 םזיוויטקעלָאק ןוֿפ ןּפיצנירּפ עטריֿפעגכרוד טַײװ ןצוועג ןענַײז הרֿבח רעד ןוֿפ ןקעװצ יד

 טימ טשרע ןענַײז סָאװ ,תונקּת עריא .,גנוריֿפֿפיױא רעמורֿפ רעטוג ןיא ןוא ןענרצל ןיא

 .244 'ז ,ו"צד ,ר ע ט כ ע ש ךיוא ל*29 ; 22--21 יז ,ףגנ ןֿבא ,װ"צד ,א נהֹּכ דוד 6

 טגנערב רעטכעש .(50 *ז ,אנהּכ .ד ַײב טלורדעגרעביא) 299---297 *ז ,וו"צד ,ר עט כעש ,ש 7

 ,"י"אב םיגהונה םלפודקו םיֿבוט םיגהנמ,--יטנַאלַאג םהרֿכַא ןוֿפ םעניײא : םילבוקמ רעתֿפצ ןוֿפ ןטנעמוקָאד ײװצ ךָאנ

 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןטנַאירַאװ ןענַײז סָאד רעבָא ,"האירילמ העמ ר"רהמ םיתלבק םירחא ולאו,---ןטײװצ ַא ןוא

 .טדצרעג טינ טרָאד טרצװ תורֿבח ןגעװ ןוא ,םיגהנמ

 .(ןילביר .א ןוֿפ 3 הרצה ,4/ יז ,3 'ב ,"םילשורי ימכח תודלוּת, טיול ןריט-צ רימ 8

 ,ןטרָאד 19



 11 *םולפ הֿבהַא , םילבוקכ רעמילשורי ןּוּכ ענוּפָאק יד

 20 (ךרָאֿפסקָא ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,יײּכ ןוֿפ ןרָאװעג טכעלט:ֿפערַאֿפ קירוצ רָאי ענעלטצ

 לע םיאבה םירֿבהה ולֿבק רשא תירבה ירֿבד הלא, :רצטרעװ יד טימ ןָא ךיז ןבייה

 שיאּכ םלוּכ) "שטנעמ ןײא יװ על ַא ןרעװ וצ , גנוטֿפעהַאב ַא ןגעוו ןדער ייז ."םותחה

 עטסקיטכיװ יד .ןטשרעבייא םעד ןעניד ןוא ןענרעל וצ רעסעב םעד ךרוד ידּכ ,(דחא

 -ינַאב ןוֿפ "רהוז , ןקילייה םעד ןענרעל :ןענַײז תוֿבַײחתה רעוװיטקעלָאק רעד ןוֿפ ןטקנוּפ

 רעד ףרַאד ,ףיא רענייא טרעה רעמָאט זַא ױזַא ,הקסּֿפה םוש ןָא טנװָא ןיא זיב ןצנ

 סָאד ;ןעמעלַא רַאֿפ טנכעררַאֿפ טרעװ סָאד ןוא ,ןטַײברַאֿפ דלַאב םיא רעטייווצ

 םעד סיוא רָאנ ,(טלעװ רענעי ףיוא) רכש רעדָא רדנ ַא בילוצ טינ ןַײז ףרַאד ןענרעל

 ןיא .דניז יד ףיוא ןַײז וצ רּפכמ ידּכ ןוא ?לארשי ללּכ ןוקיּת בילוצ ,ןליוו ןעַײרֿפ

 ןתור תחנו ר"נ תושעל , ןַײז ףרַאד דומיל רעד זַא ,טגָאזעג טרעװ ךַאמּפָא - הֿכסוה ַא
 ןָאט טעװ סע רעװ, :לַארָאמ רעויטקעלָאק ןוֿפ םיללּכ ייר ַא ןעמוק רעטַײװ ."םרצויל

 ןוֿפ ןרָאװעג ןָאטעג טלָאװ יז יו ,ױזַא ןרעװ טנכעררַאֿפ יז ףוַאד ,הווצמ ַא סעּפצ

 ןרעװ טנכעררַאֿפ טינ סע ףרַאד -- אטח ַא ןייגַאב טעװ רעצעמע ביוא רעבָא ,ןעמטלַא

 ןטוג ַא טימ ןוא הוחַאו הֿבהַאב ןטייוצ םעד רענייא ןבָאה ביל , ?!!"הרֿבח רעד ףיוא

 טֿפַאשבִיל טימ רֿבח ןַײז ןוֿפ רסומ םעד ןעמענוצנָא ֿביײוחמ זיא רערעדעצי ןוא ,ןצרַאה

 ןענַײז םירֿבח יד ןוא ,עמייהעג ַא ןעװעג זיא הרֿבח יד ."האנש ןוא סעּכ םוש ןָא ןוא

 שינעביולרעד רעד ןָא ריא ןגעוו ןלייצרעד וצ טינ ,"רֿבד םוש תולגל אלש, ֿבייחתמ ךיז
 ,שיװירט היקזח לאומש :ךַאמּפָא םעד רעטנוא ןענַײז טעמתחעג .וטַאצול םייח השמ ןוֿפ

 ךיוא ןוא רסיא ןב םייח ֿבקעי ,הנייז המלש ,קוח לארשי ֿבקעי ,ןָאנערָאמ} וניראמ קחצי

 לאיתוקי רעקיבלעז רעד--ךַאמּפָא-הֿפסוה םעד ןיא ;"אנליוומ ל"ירהומ דיסחהב לאיתוקי,

 טָאה אנליומ לאיתוקי .ןבעגעגנָא טינ ןרעװ ןעמענ ערעייז סָאװ ,םירֿבח 5 ךָאנ ןוא

 טרעװ וטַאצול םייח השמ ץוח ןוא ,הרֿבח רעד ןיא עלָארטּפױה יד טליּפשעג קיטנָאק

 ןעניֿפעג סָאד טעװ רע ביוא ,הרֿבה רעד ןגעװ ןַײז וצ הלגמ טכער סָאד ןבעגעג םיא רָאנ

 טעדנירגעג זיא הרֿבח יד ?!=."ןדרוג לאיתוקי 'ר , ןֿפורעגנָא רע טרעװ ַײברעד ,קיטיינ רַאֿפ

 .רָאי 2 רעביא טריטסיסקצ טָאה ןוא 1730 ןיא ןרָאװעג

 הרֿבח רעקיזָאד רעד ףיא טלעטשצענּפָא ךעלריֿפסױא ױזַא רַאֿפרעד ךיז ןבָאה רימ

 טנַאלַאב ןעװעג טינ רָאג ריא ןגעװ זיא טציא זיב תמחמ ,םילבוקמ רענעילַאטיא יד ןוֿפ

 ןָא ךיוא טיג רע .140--135 *ז , 2 'ב ,'םילשורי ימכח תודלוּת. ןיא ןיקמורֿפ ביל.הירא ןוֿפ 0

 .(89. 32) ַאנַאיעלדָאב רעד ןיא י*ּכ ןוֿפ רעמונ םעד

 אל םהמ דחא אטחי רשא תא ךא ,םלכ דימ תישענ ולאכ ֿבשחת ,הוצמ וזיא השציש םהמ ימ לֹּכש, 1

 ."םתרֿבח לע בשחת

 אֿפורה,) װו"א 113 * ןיֿפ י* ש ןוֿכ "הנמאנ הירק, :צז ענליװ ןוֿכ (ןָאדרָאג) לאיתוקי ןגעװ 24

 ןײק ןרָאֿפעגלעװַא טײהרעננוי זיא ןוא ןדמל ַא ןוֿפ םש ַא טַאהעג טָאה רע ;("ביל *'ר דיסחה ןב לאיתוקי 'ר

 צשוהי 'ר וצ עודַאּפ ןוֿפ ווירב ןַײז עז ;םילבוקמ יד וצ ןענַאטשעגוצ טרָאד ןוא ןיצידעמ ןרידוטש עודַאּפ

 ַײב טקורדעגרעביא ךיוא טרעװ) 44 // ,"תואנקה תרוּת, סנידמ ע ןיא 1729 ןוֿפ ענליוו ןוֿפ ד"בא לישעה

 יָאוִיי, ןיא ,"ענליװ ןיא םיריוטקָאד עשידיי עטשרע יד ןוֿפ רענײא, ןָא ק סח נפ ןוֿפ *טרַא ךיוא עז ;(ןעניֿפ

 'ר ךיוא ךיז ןעניֿפעג טּפירקסונַאמ רעדרָאֿפסקָא ןטנָאמרעד ןביוא םעד ןיא .הרעה ,59 'ז ,1 *ב ,"רעטעלב

 ךיז רע טָאה עירָאטקָאד טימ :תועידי עשיֿפַארגָאיבָאטַײױא עַײנ עקינײא ןטלַאהטנַא עכלעװ ,ןציטָאנ סלאיתוקי

 ןרָאֿפ וצ ןסָטלשַעב טָאה רע ;(*יל הדמע ,האיֿפרה תמכח איה ,יתמכח סגו,) ענליוו ןיא קידנעַײז ךָאנ ןעמונרַאֿפ

 וצ ןענַאטשעגוצ עודַאּפ ןיא זיא ןוא עילַאטיא ןיא ןרָאי ךס ַא ףיוא ןבילברַאֿפ געװ ןֿפױא זיא רעבָא ,י"א ןיק

 ,טנַאקַאב יװ .140--139 יז ,2 'ב ,*םילשורי ימכה תודלֹוּת, עז ;"הרוּת רוא. ןוֿפ זַײרק-םילבוקמ סָאטַאצול

 ןײק טרעקעגמוא רעטעּפש ןרָאי טימ ךיז טָאה ןוא לטיט-רָאטקָאד םעד עודַאּפ ןיא ןעמוקַאב 1732 ןיא רע טָאה

 ,ןָאדרָאג ןרהַא רָאטקָאד רענליװ רעטנַאקַאב רעד יװ ,החּכשמ רעקיבלעז רעד וצ טרעהעג אמתסמ טָאה רע .ענליוו

 ,ה"י ןט17 ףוס ךָאנ עודַאּפ ןיא ךיוא טקידנעעג טָאה סָאװ



 *םולש תבהַא, םילגוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק יד 12

 ןוֿפ דליברָאֿפ ַא ןעז ריא ןיא ןעמ ןעק םיטרּפ עקינייא ןיא סָאװ ,םעד תמחמ ךיוא ןוא

 ,(רעטַײװ עז) "םולש תֿבהַא , הרֿבח רעמילשורי רעקידרעטעּפש רֶעֹד
 ןעוװעג ךוּת ןיא ןענַײז ,ןבירשַאב ןביוא ןבָאה רימ סָאװ ,תורֿבח רעתֿפצ עטשרע יד

 ןוֿפ םיגהנמ ערעדנוזַאב ערעייז טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םילבוקמ תוּתיּכ עשיטעקסַא גנערטש

 ;תוֿברע רעוויטקעלָאק ןָא ןוא ןטנעמעלע עלַאיצָאס םוש ןָא רעבָא ,הֿבושּת ןוא ןוקיּת

 -נעזרעּפ .תורֿבח ענעסָאלשעג ןייק טינ ןוא ןעמעלַא רַאֿפ ענעֿפָא ןעוועג ייז ןענַײז וצרעד
 זיא ,טלעװ רעד ףױא ןעמוק ףרַאד הלואג יד סָאװ ךרוד ,עזעקסַא ןוא הֿבושּת עכצל

 הטיש סי"רַא ןוֿפ םירקיע יד .הלבק רעלענָאיצידַארט רעד ןוֿפ המשנ עתמא יד ןעװעג

 המשנ ןוקיּת ןוא םילוגלגה דוס ,הליֿפּתה תנװּכ ,תושירּפ ןוא תודדובתה ןעװעג ןענַײז

 -יװידניא ןייר ַא ןעװעג ןכב זיא ךרד רעד ,םיֿפוגיסו תומוצ ךרוד ןוא הֿבושּת ךרוד

 .רעשיטצקסַא ןייר ַא ךיוא ןוא רעשיטסילַאוד

 ,םילשורי ןיא "םולש תֿבהַא , הרֿבח יד טקרעמעגנָא ךיז טָאה םיכרד ערעדנַא ץנַאג
 םידיסח עקידנעמַאלֿפ ןעוועג ןענַײז רעדנירג עריא םגה ,דייר יד ָאד זיא ריא ןגעוו סָאװ

 ,טירט ענַײז ןיא ןעייג ייז זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןוא י"רַא ןוֿפ
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 ןויצ , רֿפס םענוֿפ הרֿבח רעקיזָאד רעד ןגעוו ךיז רימ ןסיוורעד לָאמ ןטשרע םוצ
 ײיווצ טקורדעגּפָא ןענַײז'ס ּוװ ןוא 1898(22) ח"נרּת םילשורי ןיא סױרַא זיא סָאװ ,"םילשוריו
 ןעוועג ??"ןונבלב זרא, 'ס ןטנָאמרעד ןביוא ןיא זיא רעטעּפש רָאי ַא טימ .תונקּת טריא ןוֿפ
 .עגרעביא ?!*ץראה תכרב , רֿפס ןיא ןענַײז (1904) ד"סרּת ןיא .טנעמוקָאד ַא ךָאנ טקורדענּפָא
 .ןעגנורעדנע עניילק ץנַאג טימ ?םילשוריו ןויצ , ןוֿפ ןטנעמוקָאד עדייב יד ןרָאװעג טקורד
 .עגרעביא שטיװָאניבַאר .ז .א רעבַײרש רעשיערבעה דעטנַאקַאב רעד טָאה רעטעּפש
 יד ןיא ןוא :(ןעגנורעלקרעד עצרוק טימ "ןונֿבלב זרא, ןוֿפ טנעמוקָאד םעד טקורד

 ןוֿפ ךיוא ןוא ?םילשוריו ןויצ, ןוֿפ ןטנעמוקָאד עטשרע ייװצ יד ןענַײז ןרָאי עטצעל
 ןשינבר ןקידנעבַײרד םעד ןיא תורעה עקינייא טימ ןרָאװעג טקורדעגרצביא ("ץראה תכרב,
 ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא קירוצ רָאי רָאּפַא טימ ?."םילשורי ימכח תודלוּת , ןָאקיסקעל
 .ּפָאמוא ןצנַאג ןיא ,"ןונֿבלב זרא, ןיא סָאװ ,טנעמוקָאד ןקיבלעז ןוֿפ טנַאירַאװ ַא ךָאנ
 ,,1111518?וסת ,ןטוטס'' לַאנרושז ןטרירטסוליא ןשִיערבעה-שיזױצנַארֿפ םעניא--םיא ןוֿפ קיגנעה
 עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ךיוא ןבעגעג טרעװ סע ּוװ ןוא ָארִיַאק ןיא טנַײשרעד טָאה סָאװ
 םענייא ,ןטנעמוקָאד ַײ ר ד ןכב ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ ?'.טנעמוקָאד םענעטלעז ןקיזָאד םענוֿפ

 ,'א תרֿבוח ,/א הנש ,(18486 21. 820020) בהדאב לאכימ 'רב קחצי ןוֿפ ?גסיױרַא ,"םילשוריו ןויצ, 2

 ,דירֿפ ןיא) י'א ןוֿפ ץוחמ סרעדנוזַאב ,טנַאקַאב קינײװ זיא ךוב סָאד ,ןיקמורֿפ ד"ירה סוֿפדב ,ח"נרּת םילשורי

 ,טנַײשרעד טינ ןבָאה ןלײט עקידרעטַײװ יד .(טנכײצרַאֿפ טינ רע זיא 'םירֿפס דקע תיב , סגרעב

 "אקייליו ק"ק הֹּפ הנוח ,וָאלרעּפ השמ דוד 'ר ֿברהב קחצי תאמ .,.םירובח 'ז ללוכ ,ןונֿבלב זרא 0 2

 .ט"נ-ּת ענליװ ,{ענליוו ַײב ,עקײליװ|}

 ,ד"סרּת םילשורי ; תֿפצמ ןהֹּכה דוד ךורב ןוֿפ ?ץראה תכרב, 24

 הנש ,'לארשי ץרא לש הנשה רֿפס, ןיא ,םילשוריב םילבוקמה לצא הנומוקה ,ץיֿבוניבר .ז .א 5

 ,4171--409 יז ,ג"פרּת ֿביֿבאילּת ,הנושאר

 .54--4/ יז ,טיּפרּת םילשורי ,3 'ב ,ןילביר-ןיקמורֿפ ןוֿפ -םילשורי ימכח תודלֹוּת, 26

 ןוֿפ !טרַא םוצ הֿפסוה ,0 'ז ,/ 'ונ ,1930/ ָארנַאק ,(ריוצמ ירֿבע ןותע) 111094:20004 ןט1ע6

 .ירפ ןוֿפ טנַאקַאב זיא זדנוא יװ טיול .1.6 1124951415006 586082:2401 6+ 8648-2| :ןויצנב לאירא ר"ד

 עשידרֿפס יד ןוֿפ טמַאטשעג (ןברָאטשעג טײהרעגנוי קירוצ רָאי רָאּפַא טימ) רבהמ רעד טָאה ,ןלעװק עטַאװ

 ךיז רַאֿפ ןײלַא טָאה (אֿפוג לַאנרושז רעד יװ) לקיטרַא רעד .ןזַײרק עקיזָאד יד טנעקעג טוג טָאה ןוא םילבוקמ

 ןוֿפ טסקעט ןטקורדעגּפָא םעד תֶמֹחמ ךָאנ קיטכיװ ןדנוא רַאֿפ זיא ןוא טינ טרעװ ןכעלטֿפַאשנסיװ םוש ןײק

 ,עלימיסקַאֿפ ןַײז ןוא טנעמוקַָאד



 123 *םולש תֿבהֿפ, םילבוקמ רעמ לשורי ןוֿפ ענימָאק יד

 .וקָאד לָאצ יד זיא ,ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ יװ ,רעבָא ,ןטנַאירַאװ ייווצ ןיא (ז"יקּת ןוֿפ)
 ןרעװ ייז יװ ,"תורשקתה ירטש , יד -- הרֿבח רעד ןוֿפ ןבילברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטנעמ

 2= רעסערג ןעועג ןתמא רעד ןיא -- ,לַאניגירָא ןיא ןֿפורעג

 שוריֿפב יז טרעװ ױזַא -- "םולש תֿבהַא, ןעװװעג זיא הרֿבח רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד

 ןֿפערט עקיררעירֿפ יד ןיא ;ה"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד ןטצעל ןוֿפ לּפעק םעניא ןֿפורעגנָא

 רעבָא ,"ןאצה יריעצ , ךיוא לָאמַא ,"ב"העבו ז"העב שֿפנה ירֿבח, קורדסיוא םעד ךיוא רימ

 עריא רעדילגטימ יד .ןעמענ עלעיציֿפָא ןייק טינ ןוא ןקורדסיוא עשילָאבמיס ןענַײז סָאד
 ט"ס טייטש ןטנצמוקָאד יד רעטנוא המיתח רעדעי ַײב טעמּכ - םידרֿפס ןעװעג ןענַײז

 םעד ןיא ,טינ ןעמ סייוו ןרָאװעג טעדנירגעג זיא הרֿבח יד ןעװ יונעג .(רוהט ידרֿפס)

 :טגָאזעג טרעוװ 1754(,22) ד"יקּת וצ רעהעג סָאװ ,תורשקתה-רטש ןטנַאקַאב זדנוא ןטשרע

 2פ"ףהנושארה ונתמּכסהב םיטרוֿפמה וניניבש םיאנּתה לע שד|ה לע ףיסוהל ונאבו,
 יד ןַא ,ןיא רעכיז רעבָא ,ךַאמּפָא רעטשרע רעד טינ ןזיא סָאד זַא ,רָאלק זיא ןוֿפרעד
 טָא ןיא טכַארבעג ןרעװ סָאװ ,תונקּת יד .םעד רַאֿפ ץרוק טעדנירגעג ךיז טָאה הרֿבח

 ּוװ ,סנדרָא רעדָא ןטֿפַאשרעדורב ןוֿפ תונקּת ללכב ןענָאמרעד ,ד"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד םעד

 ,טיוט ןוֿפ לַאֿפ ןיא רעדָא קנַארק טרעוו רע ןצװ ,דילגטימ ַא רַאֿפ טגרָאז וויטקעלָאק רעד

 .ילער ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא רעסערג ליֿפ תוֿבַײחתה עוויטקלָאק יד זיא ָאד רעבָא
 יד יװ ,םיללּכ ןעמוק רעירֿפ .טײקיצרַאה ןוא עביל רעמיטניא רעמ טימ ןוא טסַײג ןזעיג
 ,ןוז ַא ןריובעג טרעװ רעדילגטימ יד ןוֿפ םענייא ַײב ןעװ ,ןריֿפֿפױא ךיז ףרַאד הרֿבח

 טרעוו רעדילגטימ יד ןוֿפ רענייא ןעװ ,לַאֿפ ןרַאֿפ םיללּכ עכעלריֿפסױא רצייז ןעייג רעטַײװ

 ,המשנ ןַײז רַאֿפ ןענרעל ןוא ןָאט הליֿפּת עלַא ןֿפרַאד םיא ןעװעטַאר וצ ידּכ :קנַארק

 --שממ ויחאבו ונבב שיאּכ "רע מ ךָאנ ןוא--רעדורב ןוא ןוז םענעגייא ןַא רַאֿפ יו שממ,

 דחי דעווהל ונֿביײחתנ) םיא רַאֿפ ןטעב ןוא ןענייוו ,ןטסַאֿפ רוביצב ןֿפרַאד עלַא ,(רתויבו

 עלַא ןֿפרַאד ,ןברַאטש םַײב טלַאה דילגטימ ַא ביוא ;(וילע םינונחתו תוחילסב ,יכבו םוצב

 ןרערט ןוא רעטיצ ןוא טכרָאֿפ טימ, ןוא טעב סנקנַארק םעד םורַא ןעלמַאזרַאֿפ ךיז םירֿבח

 ןַײז זַא ,ןָאט הליֿפּת ,"המשנ תאיצי רדס םעד ןענרעל ץרַאה רעטרעטיברַאֿפ ַא טימ ןוא

 עלַא ןֿפרַאד רֿבח ַא ןוֿפ טױט ןכָאנ ;יודיו םיא טימ ןגָאז ,ןדצ-ןג ןיא ןַײרַא לָאז המשנ

 ןבעג ,רֿבק ןַײז ןכוזַאב ,הרוֿבק רעד טימ ךיז ןַײז קסעתמ ,המשנ ןַײז רַאֿפ שידק ןגָאז

 ךָאנ ןוא -- םימותי יד רַאֿפ ןגרָאז ךיוא ,רָאי ןטשרע ןוֿפ ךשמ ןיא גָאט ןדעי הקדצ

 ןעװעג ןענַײז סָאװ ,םיגהנמ טימ טשימעגרעביא ,תונקּת ,עטנכערעגסיוא יונעג ,ערעדנַא

 ,י"רַא ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןשיװצ ןעמונעגנָא

 עמייהעג ןייק ןַײז טֿפרַאדַאב טינ הרֿבח יד טָאה ןיילַא ןבַאגֿפױא יד בילוצ רעבָא

 ןיא .העוֿבש עקיליײה ַא ןבעגּפָא ןלָאז רעדילגטימ יד זַא ,ןעװעג קיטיינ טינ זיא סע ןוא

 ונֿפּתּתשנו דחי ונדצוותנ דוצ , :עלעטש עכעלרעַײֿפ ַאזַא ןַארַאֿפ זיא תורשקתה-רטש ןקיזָאד םעד

 ונלוּכ הּכזנ {רּכזנהַו ז"נה תוֿפּתוש ןידי לעדנ "עד ..דחאּכ ונלוּכ רומג תוֿפּתוש

 יװ עלַא -- תוֿפּתוש עקידנעטשלוֿפ ַא ןדליב וצ -- "לארשי לֹּכ ראשמ תוטרֿפב רתוי דחאּכ

 רָאנ ,טנָאמרעד לָאמ רָאּפ ַא הרֿבח עקיזָאד יד טרעװ י"א ןיא רוטַארעטיל רעשירָאטסיה רעד ןיא 4

 תודלוּת, ןַײז ןיא ץיֿבוגי בר ,ז .א ריא ןגעװ טנָאמרעד ױזַא .ןתועט ןײק טינ ןלעֿפ ַײברעד ,ֿבגַא ךרדב

 ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה הרֿבח יד זַא ,דוסי םוש ַא ןָא ,ןָא רע טיג ַײברעד ,109 יז ,"לארשייץראב םידוהיה

 יד ןעמונעגנָא טושּפ ץיֿבוניבר .ז .א טָאה *י"א לש הנשה רֿפס, ןיא טנעמוקָאד םעד ןקורדרעביא םַײב .ב"יקּת

 ןוֿפ ןצַאז ענעדײשרַאֿפ טלעטשעגנַײרַא ַײרֿפ טָאה ןוא טסקעט ןײא רַאֿפ ח"יקּת ןוא ז"יקּת ןוֿפ ןטסקעט ײװצ

 ןיא ןיל ביר .א ןבעגעגרעביא (הי"יקּת ןוא ז"יקּת ןוֿפפ ןטנעמוקָאד יד טָאה רעַײרטעג ,ןטײװצ םעניא םענַײא

 ןגעװ לקיטרַא ןַײז ןיא הרֿבה רעד ןגעװ ךיוא טנָאמרעד ןילביר .א ;(ןביוא עז) *םילשורי ימכח תֹודְלוּת ,

 .131 *ז ,ו"צרּת םילשורי ,5 'ב ,"ןויצ , ב"ז ןיא יזַאגלא ֿבוט-םוי

 .1754 לעטניװטעּפש טנײמ סָאָד ,ד"יקת רדא שדוח שאר טריטַאד זיא טנעמוקָאד רעד 5

 .17 יז ,םילשוריו ןויצ/+ 2
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 רמגנ לּכהו,-- ,ללּכ ןקירצביא םעד ןוֿפ ןלייטסיוא ייז ףרַאד סָאװ ,תוֿפּתוש ַא ,רצנייא

 .רעַײֿפ ַאזַא ןיא רעטרעװ עטלעטשרַאֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ גנורצלקרעד יד ,"רומג םלש םרחב

 טרעװ סע ּוװ ,טנעמוקָאד םענוֿפ ביײהנָא ןיא ןכוז ןעמ ףרַאד ("רומג םרח) ןָאט ןכעל

 רַאֿפ םירֿבה עקיטסַײג יד ,רימ--"ב"העבו ז"העב שֿפנה ירֿבח ,םירֿבחה ונחנא  :טגָאזעג

 טכרָאֿפ ןוא רעטיצ סיורג טימ טֿפעהַאב ךיז ןבָאה ,טלעװ רענעי רַאֿפ ןוא טלעו רעד

 רעשרֿבח ןוֿפ טולב רצזנוא ןשימ וצ-- ""שורקי אלש םירֿבחה תֿבהַא םד תא סרמל,

 םעניא ךיוא טנָאמרעד טרצוו "ונתֿכהא םד , ןגעוו .ןרצוו טרעוװילגרַאֿפ טינ לָאז סע זַא ,עביל

 תונקּת יד ןענַײז ,ןונגיס ןשיטסילבק:שינבר םעד ףיוא טקוקעג טינ *,ח"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד

 טימ טַאלג טינ ךיז ןעמ טֿפרַאװ ָאד ,קורדסיוא ןוא טלַאהניא רעייז ןיא עטערקנָאק רעייז

 ןוֿפ טולב; ןגעוו הנקּת יד טסנרע רעייז רַאֿפ ןעמעננָא ןעמ ףֶרַאד רעבירעד ןוא ,רעטרעוו

 ןעועג זיא "םולש תֿבהַא יד זַא ,ןעמ טײטשרַאֿפ רעטרעװ יד ןוֿפ ,"עביל רעשרֿבח

 םעד ןיא גנוטֿפעהַאב רעייז טקיטֿפערקַאב ןבָאה רעדילגטימ יד ןוא ,"טֿפַאשניימעג-טולב, ַא

 ןסייװ סָאד ,יו שרצעדנַא רעדָא תומיתח יד ַײב -- טולב רעייז טימ דנוברעדורב ןקיזָאד

 .רעדורב עשיטסימ עכעלטסירק יד ַײב ןעמונעגנָא ןעװעג זיא גהנמ ַאזַא זַא .טינ רימ

 ַײב ןריֿפנַײא ןלָאז םילבוקמ עשידִיי זַא רעבָא ,טינ סַײנ ןייק זיא ,סנדרָא רעדָא ןטֿפַאש

 עקיזָאד יד טָאה ,רעטַײװ ןצז ןלעוו רימ יװ .סַײנ ַא ןצנַאג ןיא זיא סָאד -- גהנמ ַאזַא ךיז

 רעטצּפש יז טָאה'מ ןוא ,רעדילגטימ יד ןשיװצ תוצד-יקוליח ַא ןֿפורעגסױרַא קיטנָאק הנקּת

 .ןכַאמ לטב טזומעג

 םעד ןוֿפ טשרע רָאלק ךצלטנגייא ןרצװ הרֿבח רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןקעווצ עתמא יד

 םעד ,גנוניימ רעודנוא טול ,ןטסקיטכיװ םעד ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ,טנעמוקָאד ןטייווצ

 3 ןטנַאירַאוװ ייווצ ,טגָאזעג יװ ,ןבָאה רימ ןכלעוו ןוֿפ *:,(1757) ז"יקּת ןוֿפ תורשקתה-רטש

 -קיטסַײנ עצנַאג סָאד םורַא ןעמענ סָאװ ,תוֿבַײחתה רעוויטקעלָאק ןוֿפ םיללּכ ןענַײז סָאד

 שיאּכ) "רענייא יו עלַא םירֿבח, ןַײז וצ :ןשינעֿפיט עֿפיט ענַײז ןיא ןבעל עשילַארָאמ

 ןוֿפ רענַײא רעדצי -?תראֿפּת ןוֿפ הניחב רעד ןיא "המשנ עסיורג ןייא, ,(םירֿבח דחא

 ןוא ןֿפלעה וצ ,ןטייווצ םעד ןוֿפ המשנ-ןוקיּת ןרַאֿפ ןגרָאז וצ ֿבייײחתמ ךיז זיא הרֿבח רעד

 ןַא טוט רע ביוא ,ןרסומ ךעלרעדירב ,םיא רַאֿפ ןטשרעבייא םוצ הֿבושּת ןָאט ,םיא ןציטש

 ךיז טקידניזרַאֿפ רע ביוא ,ןַײז לחומ ףֹּכיּת ןוא הרצ תע ןַא ןיא ןקיטֿפערק ,הלווע

 ךיז זיא'מ זַא ,טריֿפצגכרוד טַײװ ױזַא טרעוו טײהכַײלג ןוֿפ ֿפיצנירּפ רעד .סעּפע טימ

 רָאנ ,םיא ןביל ליֿפ וצ טינ ןוא ןטייווצ םעד דוֿבּכ ליֿפ וצ ןבעגוצּפָא טינ ֿבייחתמ

 ןוֿפ טנעמוקָאד ןיא טמוק וצרעד ;'ותצק לע ותצקמ ןורתי ןיאש ,'א שיא ונֹלֹוּכ גהנתנש,

 -ַײברעד ָאטינ זיא רעדמערֿפ ןייק תעב -- "רז ונַּתא ןיא רשאּכ , :שינערָאװַאב ַאזַא ח"יקּת

 .ֿפױא ױזַא ךיז ןֿפרַאד רעדילגטימ יד .הרֿבח רעד ןוֿפ דוס םעד ןייגרעד טינ לָאז'מ ידכב

 רעדָא "דהאּכ ונלֹוּכ, ןוֿפ ללּכ רעד טָא ."שטנעמ ןייא , ןעוועג ןטלָאװ ייז יװ ,ןריֿפ

 .תונקּת עלַא ךרוד םעדָאֿפ רעטיור ַא יװ ךרוד טייג "דחא שיאּכ ונלֹוּכ ,

 ןדנוא טריֿפ סָאװ ,ךַאמּפָא-רעדורב ןקיזָאד םעד ןוֿפ טקנוּפ רעלַארטנעצ רעד רעבָא

 ןוא קידעבעל ןשיװצ ןעמעוו רַאֿפ ,םילבוקמ יד ןוֿפ ןטניריבַאל עשיטסימ יד ןיא ןַײרַא

 טרעוו דנוברעדורב רעד זַא ,הנקּת יד זיא ,דיישרעטנוא ןייק ןעוועג טינ תמאב זיא טוט

 -- תוֿבַײחּתה ַא ךיז ףיוא ןעמענ רימ, :טלעװ רענעי ףיוא ךיוא ןגָארטעגרעבירַא

 געט עגנַאל ףיוא ,רעטַײװ ןוא ןָא רעטציא ןוֿפ זַא -- טגָאזעג טנעמוקָאד םעד ןיא טרעוו

 ,20 " ןטרָאד 1 ,17 יז ןטרָ 0

 סָאד ,'םולש יתירב תא ול ןתונ יננה. הרדס יד :עטַאד יד ןבעגעגנָא ןיא טנעמוקָאד םעד ןיא 2

 סע .ז"יקּת טנימ סָאד ,'ומע תא, ןבעגעגנָא זיא רָאי סָאד :זומּת ןיא סיוא טלַאֿפ סָאװ ,סחניּפ הרדס יד זיא

 ,1757 רצמוז : ןכב זיא

 ,"ויושז ןָאיסַארטסוליא ןיא רעטײװצ -צד ,"ןונֿבלב זרא, ןיא רענײא 5

 ,הלבק רעד ןיא תוריֿפס רֵשֹע יד ןוֿפ ענײא--:תראֿפּת 1



 15 *םוּכש תֿכהַא , םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק יד

 ענעגייא סָאד ןוא ,טלצוװו רענעי ףיוא ןעימַאב ודנוא ןוֿכ רערעדצי ךיז ףרַאד ,ןרָאי ןוא

 ןבייהרעד ןוא ןַײז ןקתמ ןוא ןַײז וצ ליצמ ,טלעוװ רעד ףיוא ךָאנ ןענַײז רימ ןמז לֹּכ ךיוא

 זַא ,ןרעװ רזגנ הלילח טעװ םימשה ןמ בוא ןֹוא ,"ןרעזדנוא רֿבח ןדעי ןוֿפ המשנ יד

 רע ףרַאד ,אבה:םלוע סנטייווצ םעד ןוֿפ קלח ַא ןעמוְקַאב לָאז םירֿבח יד ןוֿפ רענייא

 לַײװ ,רֿבח םעד םיא ןזָאלרעביא ןוא קלח ןטוג םעד ןַײז לחומ ,ןײז ר ּתװ מ ףיורעד

 55 "טשטַײטעג טָאה ל"ז ירַא רעד יו ,השודק ןַײז ףיא טכער טָאה שטנעמ רעדעי,

 רעדילגטימ עלַא ּפָא ןביג ,תונקּת יד ןיא ןתוֿבַײחתה ערעדנַא יד ףיױא ךיוא יוװ ,ףיורעד

 טרעװ הנקּת רעד בילוצ טָא .ןינק.תלבק ַא טימ ןוא םלש םרח ַא טימ ,הצוֿבש עקילייה ַא

 שֿפנה ירֿבח, :טנעמוקָאד ןטשרע םעניא ךָאנ ןֿפערט רימ סָאװ ,קורדסיוא רעד טצונַאב

 ,"אבה םלועבו הזה םלועב

 ןיא רָאֵנ טינ ,עטכישעג רעד ןיא ליּפשַײב רעדנַא םוש ןייק טנַאקַאב טינ זיא זדנוא

 עטצרקנָאק טימ ךַאמּפָא רצװיטקצעלָאק ַא ןרעװ ןסָאלשעג לָאז סע ּוװ ,רעשידִיי רעד

 ַאזַא זַא ןעז ךָאנ רעטַײװ ןלעו רימ .טלעו רעקידנעמוק רעד רַאֿפ ךיוא ןתוֿבַײחתה

 רַאֿפ זַא רָאנ ,הצילמה תראֿפּתל ,ךיז ױזַא טַאלג טינ ןרָאװעג טלעטשעגנַײרַא זיא טקנוּפ

 רעד ןשיװצ ןצענערג יד ןעניז ןשיזיֿפ ןיא ךיוא טשיװענּפָא ןעװעג ןענַײז הרֿבח רעד

 ,רענעי ןוא טלעוו

 .ורב רעד יװ ,םרָאֿפ רעד בילוצ ךיוא יװ ,קיטנָאק טקנוּפ ןקיזָאד םעד בילוצ טָא
 ןגָארטעג הרֿבח יד טָאה ,('םירֿבחה תֿבהַא םד/) ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא דנוברעד
 ןֿפוא םושב תוֿבַײחתה עלעיצעּפס ַא ןַארַאֿפ זיא תונקּת יד ןיא .רעטקַארַאכ ןעמײהעג ַא
 טלעוו רעד ןיא שינעֿפעשַאב ןייק ןוא , :ךַאמּפָא םעד ןגעוו ןעמעלַא רַאֿפ ןַײז וצ הלגמ טינ
 ןטקנוּפ עקיזָאד יד ןרעװ ח"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד םעד ןיא ."ןסיו טינ ןוֿפרעד ףרַאד
 םוש ילבו ןֿפואו דצ םושב, :טקרַאטשרַאֿפ ךָאנ ןוא טרזחעגרעביא עיצַאריּפסנָאק ןגעוו
 הרֿבח יד ךיז טָאה קרַאטש ױזַא ,(22 'ז ,"םילשוריו ןויצ,) *אל ללכו ללּכ םלועבש חתּפ
 הביס יד ןעװעג אמתסמ ןיא סָאד ןוא .ןייגרעד טינ ריא ןגעװ לָאז'מ זַא ,טנרָאװַאב
 טינ טַײצ עגנַאל ַא ןעמ טָאה הרֿבח רעװיטַאריּפסנָאק רעקיזָאד רעד ןגעוו סָאװ ,ןוֿפרעד
 .ןעוועג דשוח

 עקיטסַײג ַא רָאנ טינ ןעװעג זיא הרֿבח עקיזָאד יד זַא -בָאה ןליװ עקינייא
 ןויטקעלָאק ןגעו תונווּכ סעּפע טַאהעג טָאה ןוא עלעירעטַאמ ַא ךיוא טרעַײנ ,ענומָאק
 ,תמא ,טרעװ ךַאמּפָא םעד ןיא .רָאלק טינ סע זיא ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ רעבָא .םוטנגייא
 ףרַאד םירֿבח ערעדנַא יד וצ טֿפַאשביל יד ,"ףוגה תֿבהַאו שֿפנה תֿבהַצ  ןגעוו טדערעג
 .רַאֿפ, ןעניימ ָאד לָאז "דואמ,טרָאװ סָאד ביוא ןוא ,"ד וא מ לכבו שֿפנ לכב שממ,, ןַײז
 רעלַאיצָאס רעד זיא רָאלק רעמ .הרעשה רעד רַאֿפ ךמס רעסיוועג ַא ןַארַאֿפ זיא *',"ןגעמ
 ױזַא ;טרזחעגרעביא טֿפָא טרעװ סָאװ ,עציטש רעלעירעטַאמ רעקיטַײזנגעק ןוֿפ טנעמָאמ
 ןֿפרַאד ,עגַאל רערצווש ַא ןיא ךיז טניֿפעג םירֿבח יד ןוֿפ רעצעמצ ביוא זַא ,טגָאזעג טרעוו
 אבה לכב, םיא ןֿפלעה "רעדנוזַאב רערעדעי ןוא םענייא ןיא, םיוֿבה עקירעביא עלַא

 עקיזָאד יד .21 'ז *םילשוריו ןויצ, ןוא ,6 'ז "װיושז ןָאיסַארטסוליא, 150 'ז ,"ןונֿבלב זרא, **

 ,(רעטַײװ צז) יזַאגלַא ֿבקצילארשי ןוֿפ טמַאטש ּהנָקּת

 םג תיטסינומוק הרוֿבח,) "י"א לש הנשה רֿפס, ןיא ץיֿבוניבר .ז .א ןוֿפ 'טרא 'טיצ םעד ע 6

 ןליֿפַא טדער רעכלצו ,47 *ז ,3 'ב ,"םילשורי ימכח תודלוּת, ןיא ןיל ביר .א ןוֿפ הרעה יד ךיוא ,("תוימשגב

 ... "שוכרה ףוּתש , ןגעװ

 --ראמ :סלקנוא םוגרּת רעד טּכַאמ ('ה , ,םירֿבד) *ךדאמ לכבו ךשֿפנ לכב, רעטרעה יד וצ 7

 ,ב"װ א"ס ,תוכרב ךיוא ל278 ; םיִסֹכג



 -טֹולש תֹכהַא , םילבוקמ רצמי?שורי ןוֿפ ענֹומָאק יד ! 16

 יד **,קיגיװ רעייז טדערעג ללכב ןכַאמּפָא יד ןיא טרעװ ןכַאז עקידתוירמוח ןגעוו .?ודימ
 ןטשרעבייא םעד ןעניד וצ ,"אוה ךירב אשדוק דוחי םשל, - תוינחור ןגעוו זיא דייר-רקיצ
 רעייז טריֿפעגכרוד זיא טנעמעלע רעשיטסינומָאק-זעיגילער רעקיזָאד רעד ןוא ,וויטקעלָאק
 ,ןטלַאהעגסױא ןוא גנערטש

 1זז

 -נירג עריא סָאװ ,םעד ןיא סרעדנוזַאב טגיל הרֿבח רעקיזָאד רעד ןוֿפ תוֿבישח יד

 םילבוקמ ןוא םינבר עשידרֿפס עטסטמירַאב ןוא עטסֿבושח עמַאס יד ןעװעג ןענַײז רעד

 תיב,ןוֿפ שאר רעטנָאמרעד-ןביוא רעד ָאד טמענרַאֿפ טרָא םענעצזעננָא ןַא .םילשורי ןיא

 המיתח ןַײז טייטש ,ד"יקּת ןוֿפ ,תורשקתה:רטש ןטשרע םעד ןיא *יבע רש םולש 'לא

 .ןטשרע ןֿפױא ןיוש -- ח"יקּת ןוא ז"יקּת ןוֿפ -- עקידרצטַײװ יד ןיא 59 ,טרָא ןטייווצ ןֿפױא

 ףרַאד רָאטַאיציניא ריא רַאֿפ ךיוא אמּתסמ ןוא הרֿבח רעד ןוֿפ שאר ןתמא ןרַאֿפ רעבָא

 ןיא ֿבר ןוא ןיד-תיב ֿבַא ןעװעג זיא סָאװ ,יזַאגלַא ֿבקעי-.לארשי ןענעכער ןעמ

 ייר רעצנַאג ַא ןוֿפ רבחמ ןוא ןדמפ רעסיורג ַא ,םילבוקמה ןקז רעד ךיוא ןוא םילשורי

 ֿבקעי-לארשי זיא טַײצ רענעי וצ ?.םירֿפס-הלבק ןוא תוֿבושּתו:-תולַאש ,םישוריּפ -- קרצוו

 ןעמָאנ ןַײז טייטש ד"יקּת ןוֿפ רטש םעד ןיא .ןַאמרעגנוי ןייק ןעוועג טינ ןיוש יזַאגלַא

 רָאלק ךיז טליֿפ הרֿבח רעד ףיוא העּפשה עקיטסַײג עקידלַאװג ןַײז ןוא טרָא ןטשרע ןֿפױא

 ןקידתודוס-קיטרַאנגײא ןַא וצ רעדיוו רימ ןעמוק ָאד .ןטנעמוקָאד ערעדנַא יד ןיא ךיוא

 ךיז טניֿפעג יזַאגלַא ֿבקעי.לארשי ןעמָאנ רעד :הרֿבח רעד ןוֿפ תוהמ םעד ןיא טנעמָאמ

 וצ ןיוש רע טָאה ,רעבָא טנַאקַאב יו ;ז"יקּת ןוֿפ רטש ןֿפױא תומיתח יד ןשיװצ ךיוא

 סנױזַא זיא יװ ??.רעירֿפ רָאי ַא טימ ךָאנ ןברָאטשעג זיא רע - טבעלעג טינ טַײצ רענעי

 םעד , :טרעלקעגֿפױא סָאד טרעוװ רטש ןטנָאמרעד םעד וצ טֿפירשוצ ַא ןיא ?ךעלגעמ

 המשנ ןַײז טימ ...(התוא ושֿפנב) טסולגרַאֿפ ךיז טָאה יזַאגלַא בלעי ?ןלארשיו ןוֿפ טסַײג

 ,ןזַײרג ךס ַא טלַאהטנַא סָאװ ןוא -ןונֿבלב זרא , ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,ז"יקּת ןוֿפ טסקעט ןיא 8

 ןינעל תקולחב ךא, :(המשנ עטֿפעהַאב ןײא יװ ןַײז ןֿפרַאד םירֿבח עלַא זַא ,ךיז טדער סע ּוח טרָאד) טייטש

 ןעמ טָאה טימרעד זַא ,גנונײמ עשלַאֿפ יד ןֿפַאש ןעק סָאװ ,תועט ַא זיא סָאד זַא ,זיא רָאלק ;"דֿבלב םיש גה

 .מוא רָאג ןיוש טײטש +ווָיושז ןָאיסַארטסוליא, ןוֿפ טנַאירַאװ ןיא .ןעױרֿפ יד ןוֿפ עגַארֿפ יד ןרילוגער טלָאװעג

 ןוֿפ רטש ןיא ץַאז ןשיגָאלַאנַא םעד ןיא רימ ןעניֿפעג גנורעלקרעד יד ,"ז"ג ןינעל תקלחב ךא. : ךעלדנעטשרַאֿפ

 סע טשטַײט ױזַא ןוא ,תוימשג טרָאװ םענוֿפ אמּתסמ--*דֿבלב ם * ש ג ה ןינעל תקולחב ךא , ; טײטש סע ּוװ ,ח"יקת

 תוֿפוגה קר ,רמולכ, :(*י*א לש הנשה רֿפס,) טגעמוקָאד םוצ הרעה רעד ןיא ץי ֿבונַי בר ,ז ,א סיוא עקַאט

 ,"תוקולח תוימשגה

 טָאטש רעד ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע ;|יבאראש} יבערש עידיד יחרזמ םולש :זיא ןעמָאנ רעלֹוֿפ ןַײז 5

 עיֿפ ;רגָאיב ןַײז .ש"מש ןֿפורעגנָא רע טרעװ ץרוק ; ("וויושז "רטסוליא, ןיא 'טרַא !טיצ ל*ג9) ןמיּת ןיא 1

 .119--116 *ז ,"םילשורי ימכח תודלוּת, ןיא 1

 .רעטַײװ רָאלק טרעװ ,ןטײװצ ןֿפױא זַא ,רימ ןענעכער סָאװ רַאֿפ

 ,17--16 יז ,3 'ב ,"םילשורי ימכח תודלוּת, ןיא עז קרעװ ענַײז ןוֿפ המישר ןוא עיֿפַארגָאיב ןַײז 4

 רזעילא ןוֿפ 'טרַא 'טיצ םעד ךיוא ,*םילשורי ימכח תודלוּת , ןיא עיֿפַארגָאיב עטנָאמרעד ןַײז עז 41

 רהב רוֿבּכ ותחונמו ו"יקּת זומּת 'י םויב רטֿפנ, :131 'ז ,ו"צרּת םילשורי ,5 'ב ,"ןויצ, ב"ז ןיא ןילביר

 .1'ב ןסשופמ !םסץעס10ק6618 ךיוא ל"2ֿפ ; *םילשוריב םיתיזה

 ,הרֿבס יד סױרַא טגָאז (40 יז ,3 'ב ,"םילשורי 'ח תודלֹוּת, וצ םיאולמ ענַײז ןיא) ןילביר .א 4

 .ךיז טנעײל סע רעװ ;ֿבקעי ןסײהעג טָאה סָאװ ,לקינײא סיזַאגלַא ֿבקעײלארשי טנײמעג רשֿפא טרעװ ָאד זַא

 רָאנ ,אֹֿפֹוג ֿבקעײלארשי עקַאט טנײמעג טרעװ ָאד זַא ,ןקרעמַאב ךַײלג ןעק ,רעטרעװ 'טיצ יד ןיא ןַײרַא רצבָא

 ןרעטַײװ טמוק סָאװ ,"בקעי תעלוּת, קורדסיוא םעד רעביא אמּתסמ ;:קעי--טצריקעגּפָא ןֿפורעג ָאד טרעװ רע

 : ,ח"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד םעד טימ טכַעלגרַאֿפ ןעמ ןעװ ,ךיוא ןעז ןעמ ןעק סָאד
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 .גַײרַפ םיא טקיליװַאב טָאה הרֿבח יד ןוא ,"הרֿבח רעקיליײה רעד ןיא ןעמענ וצ לייטנָא

 םלש בלב, :רטש םעד רעטנוא *ןיילַא ךיז טעמתח, ,רֿפצ ןכוש רעד .,רע ןוא ,ןעמענוצ
 -יזָאד רעד טמוקַאב טלַאֿפ םעד ךרוד *"ֿבקעי תעלוּת אוה תחנ ימש יתמתח הצ?ח טֿפנֿנו
 -- ח"יקּת ןוֿפ -- טנעמוקָאד ןטירד םעד ןיא .רעטקַארַאכ ןשיטסימ רעדנוזַאב ַא רטש רעק
 רענעברָאטשרַאֿפ רעד טרעװ טסקעט ןיא רעבָא רַאֿפרעד ,המיתה ןַײז טינ ןיוש טייטש
 רעזדנוא ןוֿפ ןיורק יד, ,רעריֿפ רעד יװ ,טנָאמרעד לָאמ עכעלטע דוֿבּכה-תארי סיורג טימ
 קנַאדעג רעד זַא ,ןזיוװעגנָא שוריֿפב טרעװ ָאד *??.זדנוא וצ ןענַאטשעגוצ , זיא סָאװ ,"ּפָאק
 רשא לכּכ, :םיא ןוֿפ טמַאטש טלעװ רענעי ףיוא ךיוא תוֿבַײחתה יד ןגָארטרעבירַא ןוֿפ
 ,"ו מ צ ע לע ה"הלז ֿבקעי ריבַא וניברו ונירומ ...לבק

 בוט.םוי- ֿבקעי לארשי ןוֿפ ןוז רעד טרעהעג ךיוא רעכיז טָאה רצדנירג יד וצ
 ןבָאה רוד.ינב ענַײז ןעמעװ ,א"טירהמ תוֿביּת-שָאר יד רעטנוא טנַאקַאב ,יזַאגלַא
 ןעװעג ךיוא רע זיא ,רעטָאֿפ ןַײז יו ."םלוע ןואגו אתיירואד ןושאר ֿבוט םוי, ןֿפורעג
 סלַא ךָאנ ;קרעװ-הלבק ןוא עשינבר ייר ַא ןוֿפ רבחמ ןוא ןדמל ןסיורג ַא רַאֿפ טנַאקַאב
 ,םילשורי ןיא לודגה ןיד.תיב ;עז ןוֿפ רעדילגטימ יד ןשיװצ םיא רימ ןעעז ןַאמ ןגנוי
 םעד רעסיוא .ישָארה ֿבר ןרַאֿפ טלייװעגסיוא רע טרעװ ,1780 רָאי ןיא ,רעטעּפש ןוא
 תיב, ןוֿפ (ארדיס שיר) שאר רעד ןרָאװעג ,(1777) יבערש םולש ןוֿפ טוט ןכָאנ ,רע זיא
 ךשמ ןיא רע טמענרעֿפ טרָא םעד ןוא ,םילבוקמ יד ןוֿפ רעריֿפ ןרַאֿפ טניימ סָאד ,"לא
 רע) טינ רימ ןסייוו טליּפשעג הרֿבח רעד ןיא טָאה רע עלָאר ַא רַאֿפ סָאװ **,רָאי 25 ןוֿפ
 .נוא רימ ןעניֿפעג המיתח ןַײז רעבָא ,(רָאי 27 ןוֿפ ןַאמרעגנוי ַא ןעװעג טלָאמעד ךָאנ זיא

 .ןטנעמוקָאד ַײרד עלַא רעט

 ,יאלוזַא דוד ףסוי םייה --"א"דיח, רעד טרעהעג ךיוא טָאה הרֿבח רעד וצ

 יװ ךיוא טמירַאב ,הֿפוקּת רענעי ןיא םינואג רעניטסעלַאּפ יד ןשיװצ רעטסנעעזעגנָא רעד

 רע זַא ,םיא ןגעװ טבַײרש ווָאנבוד .ש ,ןֿפַארגָאילביב עשידִיי עטסערג יד ןוֿפ רענייא

 טיִמ טַײצ רענעי ןיא עטנרעלעג רעניטסעלַאּפ יד ןוֿפ רעקיצנייא רעד ךעלטנגייא זיא
 ,יאלוזַא החּפשמ רעקידמסרוֿפמ רעטלַא רעד ןוֿפ רע טָאה טמַאטשעג ,ןעמָאנ ןסױרג ַא
 טנַאקַאב ןעוועג זיא רע .םילבוקמ ןוא םינואג הרוש עצנַאג ַא ןבעגעגסױרַא ךיז ןוֿפ טָאה סָאװ

 טניימ סָאד ?,"ריידש, סלַא טקישעג רע טרעװ רָאי 29 וצ ןיוש ןוא ,ןדמל רעסיורג ַא יװ

 ןטסֿבושח רעד טמענרַאֿפ ןוא ,ֿבושי ןרַאֿפ טלעג ןעלמַאז וצ לארשי-ץרא ןוֿפ חילש ַא יװ
 טָאה ןרָאי ערעטלע יד ןיא זיב ןבעל ןַײז ןוֿפ לייט ןסירג ַא ?.ןר"דש יד ןשיװצ טרָא

 ,ךַײרקנַארֿפ ,עילַאטיא טכוזַאב לָאמ עכעלטע וצ טָאה ןוא תועיסנ ןיא טכַארברַאֿפ רע
 ,רעדנעל עלַא יד ןיא .ָאקָארַאמ ,סינוט ,םירצמ ןיא ךיוא ןעוועג ,דנַאלָאה ,דנַאלשטַײד

 םירֿפס ענעטלעז ןגעװ תועידי טימ םי ַא טלמַאזעגנָא רע טָאה ,עילַאטיא ןיא סרעדנוזַאב
 .ילביב ןטמירַאב ןַײז ָאנרָאװיל ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה 1774 ןיא ןוא ןטּפירקסונַאמ ןוא

 .ייווַצ רעד) ?םילודנה םש, םעד ,טציא ךָאנ טצונַאב טרעװ סָאװ ,ןָאקיסקעל ןשיֿפַארגָא

 :רעביא רעשידַיי רעד וצ 8 ןוא / תורעה ערעזדנוא עז ;רֿפע ןכוש ַא ןגעװ ךיז טדער ָאד זַא המרַא 4

 ,רעטַײװ ז"יקּת טנעמוקָאד ןוֿפ גנוצעז

 ר"ףהומכ ול רמאי שודק וניעור וניֿבא אשידק אדיטח קהֿבומה ברה וגילא הולנ וגישארל הרטעג 4

 ,20 יז ,"םילשוריו ןויצ, עז ;"הכרבל קידצ רכז יזגלַא ֿבקעי לארשי

 יטרַא !טיצ ןיא ךיוא ,111--108 3 'ג ,'םילשורי ימכח תודלוּת, ןיא עז עיֿפַארגָאיב ןַײז 5

 .589 'ז ,םירֿפסה רצוא ,ֿבק עי ןב :ךיוא עז ; 5 'ב ,"ןויצ, ב"ז ןיא ןיל ביר .א ןוֿפ

 ףצסיוא ;י"א רַאֿפ טלעג טלמַאזעג ןבָאה סָאװ ,םיחילש יד ןֿפורעג ןעמ טָאה ױזַא -- "ןנברד חילש- 4

 ."ןויצל ןושאר, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ךיוא ײז ןבָאה ר"דש

 םיחילשה ןיב,) 114 '| ,0 'ג ,"ןויצ, ב"ז ןיא ,א"דיחרה תורגא ,ט כ ַא נ .י ר"ד ןוֿפ 'טרַא ל*28 47

 0 ,("שא-ב קלח א"דיח לטנ הלאה סיניֹוצמה



 =ם'?2 ֿתֹֿבהַא, םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענֹומָאק 18

 ץוח .("םימכהל דע ןעמָאנ ןרעטנוא 1795--1786 ָאנרָאװיל ןיא טקורדעג לייט רעט

 .ינבר ןוֿפ ןטיבעג עלַא ףיוא םירֿפס ערעדנַא רעגנילדנעצ ליֿפ ןבירשעגנָא רע טָאה הזל
 ןיא טכַארברַאֿפ רע טָאה ןבעל ןַײז ןוֿפ רָאי 25 עטצעל יד *.הלבק ןוא טֿפַאשנסיװ רצש

 הלבק ןוֿפ ןליֿפַא ,הלבק ןוֿפ רעגנעהנָא רעסייה ןוא רוטָאנ עשיטסימ-זעיגילער ַא .ָאגרָאװיל
 ןעװ ,טַײצ רעד וצ .לבוקמ ןסיורג ַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא טזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ רע טָאה ,תישעמ

 }(ד"ּפת ןרָאבעג) ןַאמרעגנוי ַא ןצוועג ךָאנ רע זיא ,טעדנירגעג ךיז טָאה "םולש תֿבהַא , יד

 לטיט ןטימ ךיז טעמתח רע ּוװ ,רטש ןטירד ןוא ןטייווצ ןרעטנוא רימ ןעניֿפעג ןעמָאנ ןַײז
 5תורשקתה-רטש םעד ןוֿפ רבחמ רעד ןעוועג סע זיא רע זַא ,גנוניימ ַא ןַארַאֿפ ,"ריצצה,
 יװ טנַאקַאב ןעועג טלָאמעד ןיֹוש זיא רע סָאװ ,ןוֿפרעד אמּתסמ ךיז טמענ גנוניימ יד
 סעּפע ףױא הרעשה עקיזָאד יד ךיז טציטש רשֿפא רעדָא ,טסיליטס ַא רעבַײרש רעטוג ַא

 הרעשה רעד ןוֿפ גנוקיטצטשַאב ןייק ?ןזַײרק עשידרֿפס יד ןיא עיצידַארט רעכצלדנומ ַא

 .ןע:וֿפעג טינ ץעגרע רימ ןבָאה

 וצ ךיו ןרעהעג ,ןטנעמוקָאד יד רעטנוא ןעיײטש סָאװ ,ןעמענ עקירעביא יד

 יװ ,ןרוגַיֿפ ענעצזעגנָא עכלעזַא ןעו:עג טינ טַײװ רעבָא ןענַײז סָאװ ,םילבוקמ ענעעזעגנָא
 ;(ַאזָאר ַאל עד) הזור הל יד םייח זיא ערעדנַא יד יװ טנַאקַאב רעמ .עטנָאמרעד ןביוא יד

 ןוא ,םילשורי ןיא םילבוקמ עטסערג יד ןוֿפ רענייא יװ ןרָאװעג טמירַאב רע זיא רעטעּפש
 .ײשרַאֿפ ןעגנַאגעגמורַא ןענַײז ,א"דיח םעד ןוא יבערש םולש ןגעוו יװ טקנוּפ ,םיא ןגעוו
 ןבָאה סָאװ ,טַײלעננוי ןעװעג ֿבור סָאד ןענצז עטעמתהצג ערעדנַא יד .סעדנעגעל ענעד
 ןבָאה ןוא "לא תיב, ַײב הֿבישי רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאֿפ רעבָא ןיוש
 ןעמונרַאֿפ רעטעּפש ןבָאה ייז ןוֿפ עקינייא ;יאלוזַא ד"יח ןוֿפ זַײרק ןעמיטניא םוצ טרעהעג

 ןב םחנמ ןוא **ןוטוב ֿבקצִי ןענַײז ,ב"צ ױזַא ;הליהק רעמילשורי רעד ןיא טרָא ןֿבושח ַא
 ,(ח"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד םעד ל"נֿפ) ץראל-ץוח ןייק םיחלושמ יו טקישעג ןעװעג ףסוי
 .ןיד-תיב רעמילשורי ןוֿפ דילגטימ ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא לולעב םהרֿבַצ

 רעד ןוֿפ רדס םעד ךיוא טניימ סָאד ,תומיתח יד ןוֿפ רדס םעד ןריזילַאנַא םַײב

 סָאװ ,גנוקרעמַאב עקיטכיוװ יד ןעניז ןיא ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ןענָאזרעּפ יד ןוֿפ תוֿבישח
 .ֿבתֹּכ םעד ןוֿפ לַאניגירָא ןיא *::וצרעד טיג "םילשוריו ןויצ, רֿפס ןוֿפ רעבעגסױרַא רעד
 -- רעטֿפלעװצ רעד ןוא הרֹוש ןייא ןיא 11 טלעטשעגסיוא תומיתח יד ןענַײז תורשקתה
 ,("וניניקזמ וניתלבק יֿפכוע) הלבק רעטלַא ןַא טיול ,זיא רדס רעתמא רעד רעבָא ,רעדנוזַאב
 ןתמא רעד ןיא זיא ,רעטֿפלע רעד ,הרוש רעד ןיא רעטצעל רעד :רערעדנַא ןַא רָאג

 רעד ;רעטירד רעד זיא (הרוש רעד ןיא רעטסקעז רעד) רעטסלטימ רעד ;רעטייווצ רעד
 (עטייווצ יד טניימ סָאד) םיא ךָאנ דלַאב המיתח יד רעבָא ,טרָא ןַײז ףיוא טייטש רעטשרע
 םענעזיוועגנָא ןטיול תומיתח יד ןלעטשסיוא םַײב .וו"זַאא ,עטרעֿפ יד ןתמא רעד ןיא זיא
 .רעדילגטימ יד ןוֿפ תוֿבישח רעד טיול ייר יד ןעמוקַאב רימ ןלצװ רדס ןשיטסילבּפ

 .ענּפָא יד ןיא ןעמענ ךס ַא זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה וצ קיטכיװ רעייז ךיוא זיא סע
 .ײשרַאֿפ יד ןיא טינ ייז ןעמיטש טֿפָא ןוא טוַײרגרַאֿפ רעייז ןענַײז ןטנעמוקָאד עטקורד
 ףסוי -?;ץודַאהלַא "ןונֿבלב זרא, ןיא טייטש ףידַאחלַא טָאטשנָא : ױזַא .ןטנַאירַאװ ענעד

 ("י"א לש הנשה רֿפס, ןיא ץיװָאניבַאר .ז .א ַײב טקורדעגרעביא ךיוא ,ןטרָאד) איינאמאנאמ

 ןָאיסַארטסוליא ,, ןיא עקַאט טייטש יױזַא ןוא ,ןונ א מ א ס ףסוי טניימעג טרצוו :שלַאֿפ זיא

 ןרעטנוא דנעב ײװצ ןיא ןבעגעגסױרַא ַײנ'ס ןוֿפ ןוא טריזיטַאמעטסיס קרעװ סָאד טָאה בקעי.ןב 48

 .יאלוזַא ד"יח ןוֿפ עיֿפַארגָאיב א טימ (ג"ירה ענליװ) "םילודגה םש, ןעמָאנ

 ,לָאצ ןיא 71 --- קרעװ ענַײז ןיֿפ המישר עלוֿפ ַא טיג ֿבקע.ב 4

50 

550 

 ,7 יוג ,1930 +יושז ןָאיסַארטסוליא , ןיא ןויצ נב .א ר"ד ןוֿפ !טרַא 'טיצ עז

 ,וקסוב ֿבקעי :טזַײרגרַאֿפ רעביא םיא טקורד *י"א לש הנשה רֿבס, ןיא ץיֿבוניבר .ז .א

 ,ל"ומה תורעה ,22 *ז ,"םילשוריו ןויצ, 1

 ,"םילשוריו ןויצ , ןיא ןטנעמוקָשד יד ןוא "וויושז ןָאיסַארטסוליא , ןיא טנַא-רַאװ םעד ל"גַּפ 2
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 19 *םולש תֿבהַא, םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענֹומָאק 3

 ןיא רעטַײװ ??יטינױגנַאס :ןַײז ףרַאד ("ןונֿבלב זרא,) יטסונוגנונס טָאטשנָא *?;"וולושז
 ןיא }לה ןרהַא ןוא ףסוי ןב רכב סחו'מ :תומיתח יד ןשיװצ רימ ןעניֿפעג "ןונֿבלב זרא
 לָאמַא *;יול ה והילא ןוניבר דוֿבּכ ןבו ר"כב ןר הא :ןָאזרעּפ ןייא סָאד זיא ןתמא רעד
 א"אלב המלש :טייטש "וויושז ןָאיסַארטסוליא , ןיא ??יולה ןרהַא אייח :ךיוא רֹע טסייה
 יד .שאיד סידנַאנריֿפ א"אלב המלש :טניימעג רעכיז טרעוו ; שאויב זיֿבָא ינודַאל ןבנ
 ןרָאװעג טקורדעגרעביא ןענייז ןטנעמוקָאד יד סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז ןעמענ ןוַײרג עלַא עקיזָאד
 תמאב טֿפָא ןיא תומיתה עשידרֿפס עטלקיצרַאֿפ יד סָאװ ןוא ןלַאניגירָא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ
 ,עיֿפַארגָאטָאֿפ רעטגײלעגַײב רעד ןוֿפ סָאד ןעעז רימ יװ ,ןרירֿפישעד וצ ךעלגעממוא
 ,לבוקמ םענעי רעדָא םעד ןוֿפ טֿפירשרעטנוא יד ןעק ןעמ ןעװ ןדַײס

 -- ןעװעג ַײברעד זיא הנווּכ יד ;ןַאמ 12 ןוֿפ ןײטשַאב טלָאזעג טָאה הרֿבח יד
 יד ןענַײז ד"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד ןטשרע םעניא *".םיטֿבש ףלעווצ יד ןוֿפ לָאצ רעד טול
 םייח ,סעדנַאנריֿפ ,ףידאחלא ,יחרפ ,יבצרש םולש ,סיזאגלא עדייב יד :ףלעוװצ עקיזָאד
 הקילַאג ןוא (לולעּב רעדָא) לֹולֵאב ,ןוטוב ,יולה ןרהא ,יטינױגנַאס ,ןאזאר-עד! הזור יד

 ,"ןונֿבלב זרא, ןיא טכַארבעג טרצוו רע יװ טיול ,ז"יק ּת ןופ טנעמוקָאד םעד ןיא רעבָא
 ךיז טעמתח טסַײג ןַײז סָאװ ,יזַאגלַא ֿבקעי לארשי המישר-טּפיוה רעד ןוֿפ סױרַא טלַאֿפ
 טלעֿפ סע ןיאלוזַא ד"יח וצ טמוק סע ןוא ,ןביוא עז) רעדילגטימ .הֿפסוה יד ןשיװצ
 ןעמענוצנַײרַא ןסָאלשַאב טָאה הרֿבח יד זַא ,טֿפירשוצ ַא טמוק רצטַײװ ***,ןקילַאג ךיוא
 .יוא 5,"רׁשָא םהרֿבַא ריעצה ןוא *?יטיניוגנַאס} יטסונוגנונס :"ןרער ענעדלָאג , ייווצ ךָאנ
 ,"ט"לימ םהרֿבַא 'רב לואש ריעצ שיא , םענייא ןוֿפ טֿפירשוצ ַא ךָאנ טמוק םעד רעס
 םהרֿבַא 'רב לואש , ןֿפורעגנָא "וָיושז ןָאיטַארטסוליא, ןוֿפ טנַאירַאװ םעניא טרעװ סָאװ
 ןטיול ןוא 2215 ןזיב 12 ןוֿפ ןסקַאװעגסױא זיא לָאצ יד זַא ,ןכב ןעעז רימ ?!,"ונרומ
 5317 זיב וליֿפַא "וולושז ןָאיסַארטסוליא, ןוֿפ טנַאירַאװ

 טכַאמעג קיטנָאק טרעװ -- ח"יקּת ןוֿפ -- ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ ןטצעל םעד ןיא
 יד וצ זַא ,טייטש בייהנָא ןיא ךַײלג .12 יד ןוֿפ ּפיצנירּפ םוצ ךיז ןרעקוצמוא ווּורּפ ַא
 עכלעוו ,ףסוי ןב םחנמ ןוא ןוטוב ֿבקעי ךיוא ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד עטעמתחעג ןטנוא

 ,טבַײרש רעבעגסױרַא רעד 1 "...ס ףסויי טײטש *םילשוריו ןויצ ןיא ח"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד ןיא 5

 טנָאמרעד טרעװ) ןוגַאמַאס טנײמעג טרעװ ָאד זַא ,רָאלק זיא'ס רעבָא ,ןרירֿפישעד טינ ןעמָאנ םעד ןעק רע זַא

 .(40 יז ,3 'ב ,"םילשורי ימכח תודלוּת , ןיא

 ,40 ןוא 39 יז ,3 'ב ,"םילשורי ימכח תודלֹוּת, ל*23 ,לבוקמ רעטנַאקַאב 4

 תודלוּת , ןיא טנָאמרעד טרעװ) *םילשוריו ןויצ , ךיוא ,"ווָיושז ןָאיסַארטסוליא ,/ ןוֿפ ןטנַאירַאװ ל"ג58 5

 ,("א"דיחה לש וֿבוהא --- יולה ןרהא 'ר, :187 ןוא 51 ,46 *ז ,3 'ב ,*םילשורי ימכח

 ןוֿפ 51 'ז ףיוא 1 הרעה סנילביר ,א ךיוא ל"25 ;"םילשוריו ןויצ, ןיא ח"יקּת טנעמוקָאד עע 6

 ,3 'ב ,"םילשורי ימכח תֹודלוּת ,

 :ןיא ץיטכיר .ןטגעמוקָאד ערעדגַא יד ןיא המיתה יד טכַעלגרַאֿפ ןעמ ןעװ ,רָאלק ןעמ טעז סָאד 7

 | .סֿאיד סעדנַאנרעֿפ
 ,(טסקעט םעד רעטַײװ עז) "ה"י יטֿבש רּפסמכ שיא רשע םינש מ"חה ונלֹוכש 58

 .הֿפסֹוה רעד ןיא רעבָא ,ןַארַאֿפ ָאי רע זיא +וו;ושז 'רטסוליא, ןוֿפ טנאירַאװ ןיא 4

 עשז.סָאװ ,ד"יקת ןוֿפ ךַאמּפָא ןיא ןיוש טרירוגיֿפ יטיניװגנַאס :ךעלדנעטשרַאֿפ טינ זיא סָאד 9

 ? ןטָארטענסױרַא םיּתניב רע זיא רשּפא רעדָא ? "ןעמע:גַײרַאפ םיא טסייה

 .רשא ןב םהרֿבא --- "וולושז 'רטסוליאג ןיא 0 :

 ,(40 יז ,3 *ב ,"םילשורי *ח תודלוּת, וצ םיאולמ) ןילביר .א ןוֿפ גנונַײמ יד ל*ג5 ?וכלומ רשּֿפא 41

 ,וכלומ ןינז ףרַאד ט"לימ טָאטשנָא זַא

 ןיא ,(ײװצ טכַאמעג תועט ייּפע ָאד יולה ןרהא ןוֿפ טָאה ןעמ לַײװ) 11 --- המישר:טּפוה רעד ןיא 2

 ,15 -- ןכב םענײא ןיא ;יזַאגלַא לארׂשי ֿבקעי ןוֿפ המיתח יד םעד רעסיוא ,3 --- המישר הֿפסוה רעד ןיא

 ,וקילאג ךיוא טרירוגיֿפ ָאד לַײװ ,הֿפסוה רעד ןיא 5 ךָאנ תומיתח:טּפיױה 12 רעסיוא 653

 (9) ןטפילש ץשילאטסיה



 ?םולפ תֿצהַא , םילבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק יד 10

 :ןכָארטשעגרעטנוא טרעװ ַײברעד ןוא ,םיחלושמ יו אמּתטמ ,ץראל-ץוח ןיא ךיז ןעניֿפעג
 ."הי יטֿבש רפסמּכ שיא רשע םינש 'זנה ֿכהזה תורוּתנצ ינש ףוריצּב מ"חה ונחנאו,
 לַײװ ,10 טינ ןוא תומיתה 11 רימ ןעניֿפעג "ןרער ענעדלָאג , ייווצ עקיזָאד יד ןָא רעבָא
 םוצ '?יחרזמ קחצי רענייא ןעמוקעגוצ זיא לָאצ רעקידרעירֿפ רעד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא
 ףסוי ןב םהנמ רעטנָאמרעד רעד זַא ,םיצולּפ טייטש טנעמוקָאד ןקיבלעז םעד ןוֿפ ףוס
 .גַײרַא טרָא ןַײז ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רעבירעד ןוא ,ןברָאטשעג ץראל-ץוח ןיא זיא
 םחנמ ןגעװ ןוא ,המיתח ןַײז ךיוא טמוק סע ןוא ,יטינױגנַאס םהרֿבַא לארשי ןעמענוצ
 ךיז ןעמ טָאה עיצַאניבמָאק רעקיזָאד רעד ךרוד .טנָאמרעד טינרָאג ןיוש טרעװ ףסוי ןב
 ,ףלעווצ לָאצ רעקילייה רעד וצ טרעקעגמוא רעדיװ

 ו}

 ,זיא--ז"יקּת ןוֿפ תורשקתה-רטש רעד--הרֿבח רעד ןוֿפ טנעמוקָאד רעלַארטנעצ רעד
 }םירוקמ ענעדײשרַאֿפ ייווצ ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,ןטנַאירַאװ ייווצ ןיא ןַארַאֿפ ,טגָאזעג יו
 ָאד ןענַײז'ס םגה ,קורדסיוא םענעי רעדָא םעד ןיא רָאנ זיא ייז ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד
 טסקעט רעד רעבָא ,עדייב ןיא ןַארַאֿפ קיטנָאק ןענַײז ןזַײרג ** עכעלכַאז םייוניש רָאּפ ַא
 תומיתח יד ןענַײז רַאֿפרעד ,רעטקערָאק ןַײז וצ סיוא טזַײװ ("ןונֿבלב זרא,) ןטשרע ןיא
 ךיז טרעלקרעד סָאד ןוא ,רעקיטכיר ןבעגעגרעביא ("וויושז ןָאיסַארטסוליא,) ןטייווצ ןיא
 ןענַײז ,טנַאירַאװ ןטייווצ םעד טכעלטנֿפערַאֿפ סָאװ ,רבחמ ןשידרֿפס ןרַאֿפ סָאװ ,טימרעד
 םוצ רָאנ ןַארַאֿפ זיא דיישרעטנוא רעקיטכיוו ַא .רעקיֿפײלעג ןעועג ןעמענ עשידרֿפס יד
 ןסָאלשַאב טָאה הרֿבח יד זַא ,םעד ןגעװ ןעגנוקרעמַאב ערעדנוזַאב ַײרד יד טָאטשנָא : ףוס
 טימ גנוקרעמַאב עצרוק ןײ א רָאנטנַאירַאװ ןטייווצ ןיא טמוק ,םירֿבח עַײנ ןַײז וצ ףרצמ
 ,טֿפירשוצ עקידרצווקרעמ יד ירמגל ָאד טלעֿפ ַײכרעד .ענעמוקעגוצ יד ןוֿפ תומיתח 5 יד
 רעקילייה רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא ...טסולגרַאֿפ ךיז טָאה המשנ סיזַאגלַא .י זַא
 םוש ןָא ,רעדילגטימ-הֿפסוה יד ןשיװצ טושּפ טייטש המיתח ןַײז ןוא ,(טיוט ןכָאנ) "הרֿבח
 ,םייחה ןיב ןצוועג טלָאװ רע יװ ױזַא -- ןלָאבמיס "עקיטַײזנעי, םוש ןָא ןוא ןעגנורעלקרעד
 רע רעבָא ,רעטקַארַאכ ןשיטסימ רעקינייװ ַא טנַאירַאװ רעטייווצ רעד טגָארט םעד תמחמ
 ןיוש זיא יזַאגלַא .י זַא ,טנַאקַאב ןעװעג זיא סָאד לַײװ ,ךעלדנעטשרַאֿפ רעקינייװ ךיוא זיא
 ןעװעג ןענַײז רטש םעד ןוֿפ זַא ,רָאלק טרעװ סע .רֿפע ןכוש ַא ןעװעג טַײצ רענעי וצ
 יד ןעװעג אמּתסמ זיא "ןונֿבלב זרא, ןוֿפ יד ןוא ,סעיצקַאדער ענעדײשרַאֿפ ייװצ
 .עטשרע

 רעדילגטימ יד ןשיװצ זַא ןוא הרושּכ ןעװעג ץלַא טינ זיא הרֿבח רעד ןיא זַא
 ןעװ ,רָאלק ןעמ טצז ,ןּפיצנירֿפ עקינייא עגונב תוקֿפס ענעדײשרַאֿפ ןעמוקעגֿפױא ןענַײז
 .לעז רעד סָאד זיא ךוּת ןיא .ח יקּת ןוֿפ -- טנעמוקָאד ןטצעל םעד טריזילַאנַא ןעמ
 ןוא תוֿפסוה עקיטכיװ עקינייא טימ רָאנ ,ז"יקּת רָאי ןוֿפ סָאװ ,תורשקתה-רטש רעקיב
 רעסיוועג ַא ןגעװ תודע ןגָאז סָאװ ,ןעגגנורעדנע עשיטסירעטקַארַאכ ייר ַא טימ ךיוא
 ,הרֿבח רעד ןיא ןֿפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,טײקנדירֿפוצמוא רעטסקיגייװעניא

 הרֿבח יד סָאװ ,ןכַאמּפָא ַײרד יד ןגעוו טלייצרעד טרצוװ סע יװ דלַאב ,בייהנָא ןיא

 --ןטייקירעווש יד ךיז רַאֿפ ןעזרעד ןבָאה רימ רעבָא, :טגָאזועג ױזַא טרעוו ,ןסָאלשעג טָאה

 ,40 ' ,םיאולמ ,ןטרָאד ;יבערש םולש ןוֿפ ןוז רעד זיא סָאד זַא ,טגײמ ןילביר .א 64

 ,"ונתרפחב ול חכומד אסנוא , :ןטײװצ ןיא טײטש "ונירֿבח ֿפורל חכומד סנוא, טָאטשנַא :ב"צ ױזַא 5

 ריִצפהִל אש, ;טײטש *"דוגכב ריצֿפהל אלש ,, טָאטשנָא ;ָאד טלעֿפ טַײהרעמ ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד טנײמ סָאד

 .ןַײ-ג ַא טושּפ קיטנָשק זיא סָאװ ,"רוברג
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 סָאװ ,תונקּת צקינייא ןוֿפ ךיוא ןוא ??יטֿפַאשביל רצזדנוא ןוֿפ טולב ןוֿפ גנורעװילגרַאֿפ יד
 טרצעוו רעבירעד ןוא ,"ךעלגעממוא זיא ייז ןַײז םייקמ סָאװ ןוא זדנוא ןוֿפ טנָאמעג טָאה'מ
 רעד טָא זַא ,רימ ןעײטטרַאֿפ ןוֿפרעד .תונקּת עקיזָאד יד טָא ןכַאמ לטֿבמ ןסָאלשַאב
 יד ןֿפורעגסױרַא סע טָאה - טֿפַאשניײמעג-טולב רעד ןגצעוו -- "וניתֿבהַא םד, ןנעװ טקנוּפ
 ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא הרֿבח יד זַא ,וצרעד טריֿפעג וליֿפַא טָאה ןוא טיײקנדירֿפוצמוא
 :עקַאט טייטש ח"יקּת רטש ןוֿפ טו ןייא ןיא ;ןלעטשֿפױא קירוצ טֿפרַאדעג יז טָאה'מ ןוא
 .דנוא טלעטשעגקירוצ ַײנ סָאד ןוֿפ ןבָאה רימ ןוא -- "שדחמו וניתרֿבח הלּת לע ונמקהו;
 ֿבויח, ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד ךיוא ןֿפורעגסױרַא תועמשמ טָאה טײקנדידֿפוצמוא ןַא .הרֿבח רעז
 טרעוו ח"יקּת ןוֿפ ךַאמּפָא ןטַײנַאב םעד ןיא :ןֿפרַאװרעטנוא םיא ךיז ןזומ עלַא סָאװ ,?רומג
 ד"יקּת ןוֿפ ךַאמּפָא םעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענַײז סָאװ ,תונקּת עלַא זַא ,טגָאזעג
 ונֿביײחתנ םהמ טרּפ הזיא רוּת עיגהב קר ,ללּכ המּכסהו ֿבויח תרוּתב ונילצ ויהי אל,
 תעה יֿכל םמייקל רשֿפאש םירֿבדב תתלו תאשלו וניתרֿבחמ ֿבורה וא ונלּכ דחי דצותהל
 עקיזָאד יד זַא ,טניימ סָאד ;"רֿכח ותואל ושעי ןּכ ,ֿבורה ומיּכסי רשאו ,ןמזהו םוקמהו
 רעדעי טייהרעמ ַא טימ ףרַאד הרֿבח יד רָאנ ,הליחּתכלמ שירָאטַאגילבָא טינ ןענַײז תונקּת
 .ןדנַאטשמוא יד טיול ןסילשַאב לָאמ

 םענוֿפ תונקּת יד וצ דָארג ךייש ןעגנורעדנע עדייב יד ןענַײז ,ןעעז רימ יו
 רעשילַארָאמ ןוא רעלעירעטַאמ רעד ןגעוו -- 1754 ןוֿפ טנעמוקָאד ןטנַאקַאב זדנוא ןטשרצ
 יד ןענַײז ךיז רַאֿפ ןיילַא .דילגטימ ַא ןוֿפ טױט ןוא טיײהקנַארק ןוֿפ לַאֿפ ןיא טציטש
 רעד ןיא ןעזעגנַײא םינּפַא ןעמ טָאה העינמ יד .עטסרעווש יד ןוֿפ טינרָאג תונקּת עקיזָאד
 סולשַאב ןשירָאגעטַאק םעד ןיא ךיוא אמּתסמ ןוא תוֿבַײחתה-טולב רעד ןיא--רו ד ע צָא רַּפ
 הקדצ גָאט ןדעי ןבעג וצ יװ ,גרָאז עלעירַאטַאמ ערעוש ַאזַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ
 םענוֿפ תונקּת עטסנרע יד דָארג .םימותי ענַײז ןגרָאזַאב ןוא דילגטימ םענעברָאטשעג ןרַאֿפ
 ןוֿפ תודוסי עוויטקעלָאק יד ךצלטנגייא ןטלַאהטנַא סָאװ ,1757 ןוֿפ - טנעמוקָאד ןט יי וו צ
 ,טלעו רענעי ףיוא ךיוא ןגָארטעגרעבירַא ",המשנ רעסיורג ןייא, ןגעוו הרֿבה רעד
 .רַאֿפ רעמ ךָאנ ןוא רערָאלק ךָאנ טרזחעגרעביא ָאד ןרעוו ייז ,טרעקרַאֿפ ,לטב טינ ןרעוו
 .("וניתרֿבח ...ונצמאו ונקזחו ונשדחש;) טקרַאטש

 רעדָא) ןכַאמּפָא עכלעזַא זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ה"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד םעד ןוֿפ
 ןבָאה רימ, :טגָאזעג טרעװ ָאד .עכעלטצ ןעוװעג הרֿבח רעד ַײב ןענַײז (ןתורשקתה-רטש
 .רעד ַײרד יד ןוֿפ םענייא ןיא , ;לסיב ַא רעטַײװ ,"םינינע יד ןגעו תורטש ַײרד ןבירשעג
 ריֿפ ןכב סע ןענַײז ,1758 ןוֿפ רטש ןקיזָאד םעד ךיוא טנכערעגנַײרַא ;"תורטש עטנָאמ
 ןַא ,הרעה ַא ףוס םוצ טכַאמ "םילשוריו ןויצ , ןוֿפ רעבָא רעבעגסױרַא רעד .ןטנעמוקָאד
 רֿפס םעד ןיא ןרעװ סָאװ ,ייווצ יד וצ עכעלנע ,תורשקתה-ירטש ַײרד ךָאנ טָאה רע
 טסייה '*;ןקורדוצּפָא ייז רֿפס ןוֿפ ןלייט עקידרעטַײװ יד ןיא וצ טגָאז ןוא ,טכַארבעג
 זַא ,ֿבגַא טוַײװַאב סָאד .ןטנעמוקָאד ףניֿפ טַאהעג רע טָאה תושּר ןַײז ןיא זַא ,ןכב סע
 ,רָאנ ןסייוו רימ) רָאי עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא טריטסיסקע טָאה הרֿפח עמייהעג עקיזָאד יד
 רעדילגטימ יד תמחמ ,טנַאקַאבמוא ןבילבעג זיא -- גנַאל יו רעבָא ,(1758 זיב 1754 ןוֿפ זַא
 ןוֿפ רענייק טָאה הרֿבח רעד ןוֿפ ץוחמ ןוא ,דוסב סע ןטלַאה ֹוצ ֿביוחמ ןעװעג ןענַײז
 ,טסּוװעג טינ ריא

 ש"רקה ךרוא תואורה וניניע אטשוקב לבא , :סע טסײה לַאניגירָא ןוֿפ ןַארּפש רערעװש רעד ןיא 4

 םד, :טרילומרָאֿפ ןעװעג ד"יקּת ןיא םיא ןריֿפנַײא םפב טקנוּפ רעד זיא ,ןעקנעדעג ףימ יװ ."וניתבהא םדב

 ןײמ רעד רעבָא ,ש"רקה קורדסיוא םעניא הלבק ןוֿפ זמר ַא סעּפע ךָאנ טגיל רשּכא ;"שורקי אלׂש םירֿבחה תכהא

 עקיטציאזיב יד ןיא ;ןקָארשעגּפָא עקינײא טָאה טקנוּפ רעקיזָאד רעד זַא ,טײטשרַאֿפ ןעמ ןוא רערָאלק ַא ָאד זיא

 ןרָאװעג ןעמונעג טינ ךירטש רעקיטכיװ רעד טָא זיא הרֿבח רעד ןוֿפ תורשקתח-ירטש יד ןוֿפ ןעגנוכעלטנֿפערַאֿפ

 ,ןעניז ןיא

 ,סױרַא טינ ןענַײז ןלײט עקידרעטַײװ יד ;ל"ומח תרעה ,22 יז ,"םילשוריו ןויצ ,
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 רעד .םורַא רָאי 145-140 ןיא טשרע רוטַארעטיל רעד ןיא יז ןעמ טָאה טקעדטנַא

 .וקָאד ייווצ טקורדענּפָא רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,'םילשוריו ןויצ, ןוֿפ רעבעגסױרַא

 רעבָא ,ןעמַאטש ןטנעמוקָאד יד ןענַאװנוֿפ ,ןָא טינ טוַײוװ ,(1898) הרֿבח רעד ןיֿפ ןטנעמ

 טקורדעגּפָא םורַא רָאי ַא ןיא טָאה סָאװ ,וָאלרעּפ קחצי ,"ןונֿבלב זרא, ןוֿפ רכחמ רעד

 ,לַאניגירָא םעד ןוֿפ ןביױשעגּפָא יונעג זיא רע זַא ,טבַײרש ,ז"יקּת ןוֿפ טנעמוקָאד םעד

 ןוז ןַײז ןוֿפ ,איֿפעלובַא הידידי לאֿפר 'ר לבוקמ םעד ןוֿפ ויכרַא ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ

 ןיא לבוקמ רענעצזעגנָא ןַא ןעװעג זיא איֿפצלֹובַא הידידי לאֿפר ??.איֿפעלובַא קחצי םייח

 ןוא ,"לא-תיב , ןוֿפ שאר רעד ןעוועג טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ םעד ןטימ ןיא זיא ןוא םילשורי

 םעד ןיא *.טנעמוקָאד םעד ןוֿפ ץיזַאב ןיא ןעמוקעג רע זיא םעד ךרוד זַא ,זיא רָאלק

 ןָאיסַארטסוליא, ןיא טקורדענּפָא זיא סָאװ ,טנעמוקָאד ןקיבלעז םעד ןוֿפ טנַאירַאװ

 ךיז טניֿפעג לֵַאניגירָא רעד , זַא ,(ןויצנב לאירא ר"ד) רבחמ רעד טבַײרש 1930 "ווָיושז

 ןוֿפ ,"יול קחצי ,(לַאנוטרָאּפ ןָא ב ַאסיל ןוֿפ הליהק רעשידִײי רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ םַײב

 וקָאד רעקיזָאד רעד ?"טנעמוקָאד ןוֿפ עלימיסקַאֿפ יד ןעמוקַאב ךיוא טָאה רע ןעמעוו

 רענייא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,(ןטנַאירַאװ) ּתומישר ייווצ ןיא ןעועג ןכב זיא טנעמ

 .ןָאבַאסיל ןיא - רעטייווצ רעד ,םילשורי ןיא איֿפעלובַא ןוֿפ החּפשמ רעד ַײב

 ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאװ "םולש תֿבהַא, הרבח רעד ןוֿפ עטכישעג יד ןשרָאֿפ םַײב

 רעד ןיא "הרוּת רוא , םַײב הרֿבח סוטַאצול .ח .מ טימ םיטרּפ עסיוועג ןיא טייקכעלנע ןַא

 ןגעוו ,"דחא שיאּכ םלוּכ , ןגעו ללּכ רעד טריֿפעגכרוד טרצוו טרָאד ךיוא .טודַאּפ רעטַײװ

 סנטייווצ םעד ןַײז הֿבהַאב לבקמ ןגעוו ,הרֿבח רצד ןוֿפ ךילגטימ ןדעי וצ טֿפַאשביל

 -גירגעג טרצוו הרֿבח יד :ןקורדסיוא עליבלעז יד רעביא שממ ךיז ןרזח לָאמַא ; דייר-רסומ

 תולגל אלש , -- רעמייהעג ַא רַאֿפ טרעלקרעד טרעוװ ןוא "םרצויל חור תחנ תושעל , טעד

 טנַאקַאב ןצוועג ןענַײז םילבוקמ רעמילשורי יד זַא ,לכש ןֿפױא ךיז טגייל סע ."רֿבד םוש

 ןיא :יײז רַאֿפ רָאי גנילדנעצ רָאֹּפַא טימ טריטסיסקע טָאה סָאװ ,הרֿבח סוטַאצול טימ

 יד טימ ןֿפָארטעג רעכיז ךיז טָאה ןוא י"א ןיא טצעזַאב וטַאצול .ח .מ ךיז טָאה 5

 ןייק ר"דש סלַא ןרָאֿפעג יאלוזַא ד"יח זיא 1753 ןיא ?.םילבוקמ עקיטרָאד יד ןוֿפ רעריֿפ

 טנעקעג ךיוא רע טָאה ,י"ּכ עטלַא ןוֿפ רעלמַאז רעכעלטֿפַאשנדַײל ַא ,ןוא עילַאטיא

 טָא ףיוא ןגעװטסעדנוֿפ טקוקעג טינ .הרֿבח רעודַאּפ רעד ןוֿפ תונקּת יד ףיוא ןֿפערטנָא

 ןיא ערעדנַא ןַא ןעועג "םולש תֿבהַא, הרֿבח יד ךָאד ויא ,טייקכעלנע רעלעמרָאֿפ רעד

 טריּפורג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירוחב-הֿבישי-תועמשמ ,םידמול רעודַאּפ יד ןוֿפ יד יוװ ,טסַײג

 תודימ עוויטקעלָאק ןוא ןענרעל ןוויטקעלָאק ןוֿפ טוטַאטס ַא ןֿפַאשעג ןוא ל"חמר םורַא

 ייז םגה ןוא ,םילבוקמ עטװּורּפעגסױא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא זַײרק רעמילשורי רעד .תוֿבוט

 ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד ןענַײז ,י"רַא ןוֿפ םישרוי עתמא יד ףיוא יו טקוקעג ךיז ףיוא ןבָאה

 ןוֿפ ןבָאה ייז .הטיש ןַײז וצ װויטקערָאק ַא ןעװעג ןעניז ןסיוועג ַא ןיא הרבח רעײז

 רעדצי זַא -- טנעמָאמ ןלַאיצָאס םעד רָאנ ,תושירּפ ןוֿפ ּפיצנירּפ םעד טינ ןעמונעג ריא

 ףיוא ןוא ,םיא רַאֿפ ןָאט הליֿפּת ןוא םיא ןבָאה ביל ,רֿבח ןַײז ןוֿפ רעצ םעד ןגָארט ףרַאד

 הרוּת עקיזָאד יד ןבָאה ןוא ,ללּכ ןֿפױא ןרעװ טײרּפשעגסױא טֿפַאשביל יד טעװ גצוו םעד

 ,הרֿבח רעייז ןוֿפ םַארגָארּפ רעשיטקַארּפ רעװיטקעלָאק ַא רַאֿפ טכַאמעג

 ןיב ןענַײז ןֿפוא לכב ,טריטסיסקע טינ גנַאל רעכיז טָאה ?םולש תֿבהַא, הרֿבח יד

 יז טָאה אמּתסמ ןוא ,ח"יקּת ןוֿפ רעטעּפש ןרוּפש םוש ןייק ןרָאװעג ןענוֿפעג טינ טציא

 לבוקמ ןקידנעמַאלֿפ םעד ,רָאטַאיציניא ןכעלנַײשרָאװ ריא טבעלעגרעביא גנַאל ףיוא טינ

 יז טָאה רעטקַארַאכ םענעסָאלשעג ןוא ןעמייהעג גנערטש ריא ַײב ,יזַאגלַא ֿבקעי-לארשי

 ..50 ח ,:ןטֿכלב ורא 57

 ,עלימיסקַאֿכ רעד רעטניא טּכירשוצ ,6 יז ,"וויועז ןָאיסַארטסוליא, 65

 ,296 ןוא 205 ,121 יז ,3 'ב ,"םילשורי ימכח תודלוּת, םיא ןגעװ עז 69

 ,1748 ןיא הֿפגמ ַא ןוֿפ ןברָאטשעג ָאד ןיא וטָאַצול חיִמ 0
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 אמּתסמ זיא סָאד ןוא ,םילבוקמ ןוַײרק עטיירב יד ףיוא העּפשה ןייק ןבָאה טנָאקעג טינ

 יד לַײװ ,טַאהעג ארומ ךיוא רַאֿפרעד יז טָאה רשֿפא ןוא .הנווּכ ריא ןעוועג טינ רָאג

 ,ןעלצרָאװ טזָאלעגרעביא טָאה יֿבצ יתבש ןוֿפ ּתֹּכ יד ,עקַיורמוא ןצוועג טלָאמעד ןענַײז ןטַײצ

 ןוא ,קנַארֿפ ֿבקעי ןוֿפ גנוגעװַאב יד טכַארבעגסױרַא ןרָאי ענעי ןיא דָארג ןבָאה סָאװ

 :ערעדנַא ןַא ןעוועג זיא הנווּכ יד .תונימ ןיא םידשח ןֿפורסױרַא טנעקעג טכַײל טָאה'מ

 ְךוּת ןיא זיא סָאװ ,םַארגָארּפ ַא טימ ,זַײרק ןעמיסניא ןַא ןוֿפ דנוברעדורב ןטסע8 א ןסילש

 ןגעק טניימ סָאד ,הלואג בילוצ םזיטעקסַא ןגעק ,תודדובתה ןוֿפ םיכרד יד ןגעק ןעגנַאגעג

 .סיוװיטקעלָאק-זעיגילער טימ רָאנ ,לַאטיװ םייח ןוא י"רַא ןוֿפ ךרד ןלענָאיצידַארט םעד

 רעשילַארָאמ רעוייטקעלָאק ןוא ףליה רעקיטַײזננעק רעלַאיצָאס ןוֿפ ןּפיצנירּפ עשיט

 ךיוא טרעַײנ ,טלעוו רעד רַאֿפ רָאנ טינ קיטליג ןַײז לָאז סָאװ ,דנוב ןקיליײה ַא - תוירחַא

 ןילב טינ רשוי.רעדורב ןיא ןביולג ןטסעֿפ-ןזַײא ןַא טימ ,טלעו רעקידנעמוק רעד רַאֿפ

 ,טיוט ןכָאנ ךיוא רָאנ ,ןבעל םַײב ָאד

 - טנעמוקָאד ןטסקיטכיוװ םעד ןוֿפ לַאניגרָא ןיא טסקעט ןלוֿפ םעד ָאד ןביג רימ
 טסקעט ןיא ןרעמַאלק ןיא ;"ןונֿבלב זרא, ןיא טקורדעגּפָא זיא רע יװ ױזַא -- ז"יקּת ןוֿפ
 ךיוא ןביג רימ ."ווָיושז ןָאיסַארטסוליא , ןיא טנַאירַאװ םענוֿפ םייוניש יד ןָא רימ ןזַײװ
 ,טכַאמעג טָאה דיגמ .ד יֿפָארּפ סָאװ ,שידִיי ןיא טנעמוקָאד םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא יד
 ,וצרעד תורעה ערעזדנוא טימ

 ןבעגעגוצ ןענַײז סָאװ ,ןלייט ענעי ח"יקּת טנעמוקָאד ןוֿפ רימ ןעגנערב ףוס םוצ
 ,ז"יקּת ןוֿפ טסקעטדנורג םוצ ןרָאװעג

 "םולש תֿבהַא ; הרֿבח רעמילשורי רעד ןוֿפ תורשקתה+רטש

 *(1757) ז"יקּת ןוֿפ

 לאפר ייח ה"ומכ יקלאה לבוקמה 'חה 'רה לש ויזנג תיבמ ירקיעה תונמ קתעה
 .ו"צי איפעלאובא קהצי םייח תלעמ ונב תאמ ה"הלז איפעלאובא 'ידידי

 רחא שיאכ וניחויהל (מ"ח) ןאצה יריעצ ונתוא השבפ ,הור םיבשה תבושת יד תוצרב

 םיאנהח פ*ע (וניפוניב) וניניב תירב תרכקנ ?ז"דעו ,ונירצויל 2ר"נ תושעל :ו"הבוקיל ?כהו םיריבח

 .ןימייקו ןירירש וללה

 4ז*לז םיבוהא ונלוכ 'יהנ 5ה*י יטבש רפסמּכ שיא רשע םינש מ"הה ונלוכש אוה ןושאר

 חקולחב ךא .אדח אחורד וקיבדב ונירצויל 'דנ תושעל ?כהו ,ףונה תבהאו שפנ תבהא הבר הבהא

 ושפנב הרושק רשפנ וחער תא שיא םלואו ,(דבלב ז"נ ןינעל ת"וקלחב ךא) דבלב ?םישנה ןינעל

 רבא קלה אוה ולאכ וריבח לע הלעי ?א"כו ,תראפת הבד דחא שפנ רשע םינשה ונלוכ 'יהנש

 רעדָא תוֿפסוה יד רימ ןביג טסקעט ןיא ןרעמַאלק ןיא .51--50 */ ,"ןונֿבלב זרא. *ס ןוֿפ טסקעט *

 םעד -- תורעה יד ןיא ,ןטנוא ,(/ 'ונ ,1930) 10/054460ת /טנעס ןוֿפ -- טנַאירַאװ ןטײװצ םענוֿפ םיוניש

 ,ןעגנורעסעבסיוא ןוא רעטרעװ עקינייא ןוֿפ שטַײט

 .אוה ךורב אשדוק דוחיל 1

 .הז רבד לעו 42 .חור:תחנ 2

 { םיטֿבש סטָאֿב--"הי יטֿבש , סע טנײמ רשֿפא ןוא .םשה םרמשי 3

 .הזל הז 4

 ,(ןביוא לקיטרַא עז) םשגה :ןַײז ףרַאד 5

 ןהחא לב 6
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 וא דחי ונלוכ ועייסל ונממ *א5 רעצ הזיא 'יהי ו"ח םאש ןפואב דואמ לכבו שפנ כב שממ ונממ

 וילע עמש ו"ה םא וריבחל א"כ תחיכוהל רבד לש רקיעו ,ודימ אבה לככ תוטרפב דחא 5ּכ

 .אטה הזיא

 (ץימא רשקה) קזהו ץימא רשקב תילכתב וניתבהא רשקל ם"חה ונחנא ונבייחתנ ?ר"הכבו

 פז"הועב ונדועב ןה ונממ א"כ הורטי ֿפב"הועב םינשו םימי ךרוא לש וישכעמ ונילע םילבקמו

 לכויש המ לכב (ונתרבהמ) וניריבהמ יא שפנ תא תולעהלו ןקתלו ליצהל (ב"הועבו ז"הועב ןה)

 ו"ח םאש ,ןפואב וריבח תא ליצי לצה א"כו ,ב"הועב א"כ (תושעל) לכויש אהרטה ינימ לכבו

 11 וכו וקלה לטונ הכז 10ד"ע דחא רבחמ בוטה קלח תא הקי ונממ *אש םימשה ןמ ומיכסי

 בויחב ונבייהתחנ ,אובּת אלש ותדצב םףתתשהל וריבהמ א'כ ונלבקש האנה תבוט ליבשב וישכעמ

 רזננש רבחה ותואל אוהה בוטה לוחמל !?שידבו א"דב ליעומה ןפואו ןושל לכב םלשו רומנ

 לז 'יראה ןרמ גביפש ד*ע ,דיהו ול וישדק תא שיאו ,ונממ הנהנ אלשו ,ובוט תא תחקל וילע

 .רומאה ןפואב ונבייחסנ אוהה 11ד"הע 13,*םהמע ונקלח םישו.ב

 לכב םיריבח דחא שיִאּכ ונדחייתנו ונרשקתנו ונרבחתנו ונדעותנ וישכעמש ,אתלימד אללּכ

 (ףתתשהלו) ץמאתהלו וחיכוהלו הבושהב בושל והער תא שיא ץמאלו קזהלו רוזעלו עייסל לכ לכמ

 הנקת לכש רנבייחסחנ דוע :המהמ רתויו .םירמאנה םיכרדה לע ב"הועב ןיבו ז"הועב ןיב ותרצב

 ודבל :לא"ואכו א"כ (ונלוכש תושעל) םלוּכש (ונתרבה) וניריבח בור ומיכסיש בוט נהנמו גייסו

 .(הנתרבחב ול הכומד אסנוא) וניריבח בורל חכומד סנוא ול ייהי םא תלוז אוהה רבדה השעיו :הנתי

 אוהש וליפאו ,וריבה תא ונממ דהא שיא הבשל אלש ונבייחתנו ונתאונו וניצרתנ דוע

 קד ,ותמוק אלמ ורבהל ונממ שיא םוקל אלשו ,ויניע הארמ לכל :?ןינמבו המכחב ונממ לודג

 נהנתנש) 'א שיא ונלוכ נהנתנש ןפואב ,(רובדב ריצפהל) דובכב ריצפהל אלשו .אמלעב רודיה

 ,ורבה ךרעו וכרע עדוי בל ,ול רשב יניעהו .ותצק לע ותצקמ ןורתי ןיאש ('א שיא ינב וליאּכ

 םושל ונרחייתנו ונרבהתנש הזה רבדה תולנל אלש ונבייחתנ דוע .'יל תיל אנקפמ ץוחלו הפשה ןמו

 ,רקיעו ללּכ וריבח לע שיִא (!/?א"וק םוש) הדפקה םוש דיפקהל אלש ונדהייתנ דוע ,םלועב ארבנ

 .שפנ לכבו בל ?כב דימ ול לוחמי שיאל שיא אטחי םאו ,רחא ןינעב ןיב החכותח ןינעב ןיב

 כב ינמכסהו ,ל"זה ןוקיתכ ונלוכ :5.דימ ב"ל ד'ימב ס"אנקבו שיונאב רנבייחתנ ז"כ

 ןטייװצ ןיא זיא ָאד} !?ה"ערשמ תומימ יושענה תומכסהה לכ טקותכ הרומנ המכסהב רומאה

 יהיו .ןק"רו קחמ שי 'ח הרושבש -היהי. תביתו -םא. תבית ןיבש ל"רו :טלעטשעגוצ טנאיראוו

 22,א"בבות םילשורל 21 ק"העפ ש"ח תמא תואלו 20.'רנו ש"כ ד*ע ונעשר רקלא ונרזע .והננוכ 'וכ םעונ

 ,םירֿבדה ללכבו ?

 .אבה םלועב 8

 .הזה םלועב 9

 .ךרד לע 0

 ,א 'ע ,ו"ט ףד ,הגיגח ןיא ארמג ַא ;ורֿבח קלהו וקלח לטונ קידצ הכז 1

 .שריפש 3 .םימש ינידבו םדא ינידב 2

 ,גנוצעזרעביא עשידַיי ל*ג5 ; הרשצ-הנומש ןיא 134

 .דחאו דחא לכו 5 ,ךרדה לע 4

 ,םינשב ;טנײמ ןינמב 6

 ? אתלדֿבאו אשודיק 7

 טימ העוֿבש ַא ןוֿפ םרָאֿפ ַא) היב אײנקמל יזחד אנמב רדוס ֿכגא ,רומג ןינקֿבו ,העוֿבשו הרומג הלָאב 8

 ,(רעטַײװ גנוצעזרעביא עשידִיי יד עז --- ןינק.תלבק ַא

 ,םולשה וילע וניבר השמ 19

 ,רמוגו ,ךמש דוֿבכ רֿבב לע 0

 ,השודקה ריע הּפ ,ונימש ונמתח : רעדָא ,הטמלש ימתוה 1

 ,ןמא ונימיב ֿבורקב ןנוכתו הנבת 2
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 רירבו דירש ?כהו ."םולשב 2ומע ת א ךרבי 'ד, תנש 23,-ש"ב ו* ןהונ ינ:ח. דדסב

 ; םייקו םירבדה תמא הנהו
 ?ױלח ןרהא | - יה "5 | ?ילעב םהרבא | .אחלא לאומש | בוט םוי חרזמ םולש : ר

 2/ףסוי ןב : יבערש עידיד
 .ט"ס א ט"ס ט"ס ??ץוד זגלא 7 = : = : = ֹר ) א

 יד םייח | לחרפ דזעלא בקער ?כא"אלב המלש | .אנאמ פסוו | 8" ר"עצה
 : דוד םסוי

 .הזרר .ט"ס ןיטדב סיהכאהופ הוד אטנאמ | .ט-ס יאלוזא 2 .ןיטד .סידנא 8,ירנאל

 ינש 'זנה דבלמ תאז וניתרובחב םיסוהל וניתרבה בור ונמכסהו דחי ונדעייתנ הפע ןה

 :מ"ה בהזה תורתנצ

 5א עמ שי ם ה רב א --.םייקו ב"לדמב סיאנקבו ש"ונאב יזנה םיבויחה 92 ונילע ונלבקו

 םה רבא ריעצה --.שפנ לכבו בל לכב ?נה לכ ולע ותלבק אינ 3יטסונוננונס סח

 ט"ס רש א
 הרבח םע ושפנב ףםתתשהל שעיו התוא ושפנב יזנלא בקעי ירה תשקבל דחי ונדעדותנ דוע

 יתמתח הציפח שפנו םלש בלב --.לכל רשאכ לכה םייקלו רשאל ונלבקש תויהלו ,ל"זנה השודקח

 .ט"ס יז גל א בק עי תעלות אוה תחנ ימש

 ר"רהומב 51 א ש ריעצ ׁשיִא ינא ןה-- שפנ לכבו בל לכב ל"זנה לכ ילע ?בקמ לנא םג

 31.ט"ס ט"לימ םהרבא

 ןיא ןזיוועגנָא ןענַײז סָאװ ,טנַאירַאװ ןטייווצ םענוֿפ ןעגנורעדנע-טסקעט יד ץוח

 :טֿפירשוצ ַאזַא תומיתח 12 יד ךָאנ דלַאב טרָאד טמוק ,ןרעמַאלק
 הלא ז"נה דבלמ תאז ונתרבהב ףיסוהל ונתרבח בור ונמכסהו דחי רנדעותנ התע ןה

 ןס"אנקבו שיונאב : ןַײז ףראד) שיונקבו ש"וגה ז"נה םיבויחה לכ םהילע ולבקו ,הטמ םימותחה

 וקילאנ השמ לאפאד -- .יזאגלא בקעי לארׂשי -- .יטיניוגנס םייח לאמשי סהרבא :םייקו ב"פדמב

 .ה"הלז רנרומ םהרבא ר"הומכב לואש -- .ט"ס רשא ןב םהרבא ריעצה -- .ט"ס

 :ז"יקּת רטש םעד ןוֿפ שידִיי ןיא גנוצעזרצביא

 ,לבוקמ ןקיליײה םעד ןוֿפ וויכרא ןיא (ךיז טניֿפעג סָאװ) אֿפונ לַאניגידַא םעד ןוֿפ ןברשעגּפָא

 ,אופעלובא קחצי םייח ןוז ןַײז ןוֿפ ,ל"ז איפעלאובא הידידו פאפר יד

 םוא ךיז ןרעק סָאװ ,יד ןוֿפ ןָאט:הֿבושּת סָאד טקיליװַאב טָאה רעטשרעבייא רעד יוװ תויה

 יוװ עלַא ,םירֿבח ןרעװ ןלָאז רימ זַא ,ןעמונעגמודַא ,ןויצ.יריעצ יד ,זדנוא טסַײנ ַא טָאה ,םיא וצ

 רעזדנוא הוד:תחנ ַא ןָאט וצ ידּכ ,אוה ךירב אשדוק דוחי ןוֿפ ןויעד םעד בילוצ ץלַא ןוא ,רענייא

 עטצעזעג עכלעז טיול דנוב א ךיז ןשיװצ ןסָאלשעג דימ ןבָאה ךרד םעד ףיוא ןוא .דעֿפעשַאב

 .םיאנת עטסעֿפ ןוא

 .סחניּפ הרדס רעד ןיא ,ב"י ,ה"כ רּבדמב ןיא קוסּפ ַא ; םולש יתירב 3

 .(1757) ז"יקת==ומע תא 4

 .רוהט ידרֿפס 5

 .ףידַאחלַא :ןַײז ףרַאפ 26

 .יולה ףסוי ןב ןרהא סחוימ :ןָאזרעּפ ןײא ןענַײז עדײב יד 7

 .ןונַאמַאס :ןַײז ףרַאד 28

 / ,יבא ינודאל ןב 2

 ,יטינױגנַאס :ןַײז ףרַאד 0

 .(ןביוא לקיטרַא עז) וכלומ : אמּתסמ ןַײז ףרַאד 1



 *םולש תֿבהא , םילֿבוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענומָאק יד 16

 ,םיטכש יד ןוֿפ לָאצ רעד טו ,ןַאמ ףלעווצ עטעמסתחענ ןטנוא יד ,עלש רימ זַא : הישאד

 םראד טֿפצשביל יד ;ןרעדנַא םעד רענייא ןבָאה ביל ןלָאז ,ןטיהאב ייז לָאז רעטשרעבייא רעד

 ןֿפַאשרַאֿפ וצ ידֹּכ ץלַא סָאד ןוא ,ףוג ןוֿפ טֿפַאשביל א ןוא טסַײג ןוֿפ טֿפַאשביל א ,סיורנ ןַײז

 טלײטענּפָא .המשנ ןייא ןיא תומשנ ליֿפ ןוֿפ ננוטֿפעהַאב רעד ךרוד רעֿפעשַאב רעזדנוא חור:תחנ

 ינעמאזוצ ןַײז רימ ןֿפרַאד (םעד ץוח) רעבָא !.(תוימשג רעד) ענונב רָאנ ןרעדנַא םעד ןוֿפ רענייא

 הניחב רעד ןיא) המשנ עסיודנ ןייא ןַײז ןֿפרַאד ןאמ םלעווצ עלַא רימ זַא ה"ד ,תומשנ ענעדנובענ

 ,לייט ַא שממ ןעווענ טלָאװ רע יװ טאדוקַא ןטכַארטַאב ךיז ףרַאד רענייא רעדעי ."תדאפּת. (ןוֿפ

 אזא ףיוא 1? ןנעמרַאֿפ) ןצראה ןצאנ ןטימ ,המשנ רעצ:ַאנ רעד טימ טושּפ ,רבח ןַײז ןוֿפ דילג א

 םענייא ןיא עלַא רימ ןֿפרַאד ,רעצ א זדנוא ןוֿפ םענייא ַײב ןַײז טעװ סע םולשו סח ביוא זַא ,ןֿפוא

 ,זיא רקיע רעד .דיב רָאנ ןבָאה רימ סָאװ טימ ןֿפלעה םיא רעדנוזַאב זדנוא ןוֿפ רערעדעי רעדָא

 םיוא טרעהעג טָאה רע הלילהו סח ביוא ,ןרעדנַא םעד ןנָאז רסומ ףרַאד זדנוא ןוֿפ רערעדעי זא

 ,אטח א סעּפע ןָאטעג טָאה רע זַא ,םיא

 רעזדנוא ןדניברַאֿפ וצ ןעווענ ֿביײחחתמ ךיז ,עטעמההענ ןטנוא יד ,רימ ןבָאה ללכב ןוא

 רעטציא ןוֿפ זַא ,תוֿביײחתה א ךיז ףיוא ןעמענ רימ .רנוב ןקרַאטש ןוא ןטסעֿפ ַא ןיא טֿפַאשביֿפ

 רענעי םיוא ןעימַאב זדניא ןוֿפ רערעדעי ךיז םרַאד ,ןרָאי ןוא געט עננַאל ףיוא ,דעטַײװ ןוא ןָא

 ןקתמ ןוא ןַײז וצ ליצמ ,טלעװ רעד ףיוא ךָאנ ןענַײז רימ ןמז לּכ ךיוא ענענייא סָאד ןוא ,טלעוו

 עלַא טימ ןוא ןטייקכעלנעמ עלַא טימ ןרעזדנוא רֿבח רעדעי ןוֿפ המשנ יד ןבייהרעד ןוא ןַײז

 ןַײז ליצמ טננידַאבמוא ןעז זומ רעדעדעי .טלעוו רענעי ףיוא ןכַאמ ןעק רענייא סָאװ ,ןענוננעדטשנָא

 ןוֿפ רענייא זַא ,למיה ןֿפױא ןרעוװ טמיטשַאב טעוװ סע הלילהו סה ביוא זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא רֿבח ןַײז

 ןיא) טנָאזעג טרעוו סע יװ ,רבח ַא טענַײז ןוֿפ (אבה םלוע) קלח ןטוג םעד ןעמוקַאב לָאז זדנוא

 ןַײז ןדעןנ ןיא רע טמוקַאב ,הכוז זיא קודצ רעד ביוא,) *וכו וקלח לטונ הכז , :(ארמנ רעד

 ןסינעג רימ דלַאב יװ ,ןָא רעטציא ןוֿפ זיא 2,(*רֿבח ןַײז ןוֿפ קלח םעד ךיוא ןוא קללה םענעגייא

 ירז ןלָאז יַאװלה -- תורצ סנטייווצ םעד ןיא רערעדעי לײטנָא קידנעמענ ,ערעדנַא יד ןוֿפ .עגייא

 ןענעק סָאװ ,םינֿפוא ינימה לּכ ףיוא רומג ֿבוח ַא טימ ֿבייחתמ ךיז רימ ןענַײז -- ,ןעמוק טינ

 ןנָאזּפָא ןוא קלח ןטוג םעד ףיוא ןַײז וצ להומ ,םימשייניד ןוא םדָא-יניד יד טיול ןַײז קיטליג

 קלח ןטונ םעד םיא ַײב לָאז ןעמ ןרָאװעג רזננ זיא םיא ףוא סָאװ ,רֿבח םענעי תֿבוטל ךיז

 ,השודק ןַײז ףיוא טכער טָאה שטנעמ רעדעי לַײװ ,ןבָאה טינ האנה ןייק ןוֿפרעד ןוא ,ןעמענוצ

 ונקלח םישד. (הרשע-הנומש ןיא) רעטרעוו יד טשטייטעגסיוא טָאה ,הכרבל ונורכז ,י*רַא רעד יוװ

 ,תוֿבייהתה יד ןעמונעג ךיז ףיוא רימ ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ךרד ַאזַא ףיוא טָא ."םהמע

 ןוא ,ןדנוברַאֿפ ןוא טֿפעהַאב ךיז ,ןבילקעננעמַאזוצ ךיז דימ ןבָאה ןָא רעטציא ןוֿפ ,ללּכה

 ןקראטש וצ ,ןציטש וצ ,ןֿפלעה וצ ,לֹּכ לּכמ לּכב ,שטנעמ ןייא יװ םירֿבח עלַא ןעוװעג ֿבייהתמ

 ךיז ןקיטֿפערק ןוא ןטייווצ םעד ןרסומ ,טָאג וצ הֿבושּת ןָאט ,ןרעדנַא םעד רֿבה ןייא ןקיטסעֿפ ןוא

 ןביוא עלַא ףיוא ,טלעוו רענעי ףיוא ייס ,טלעװ רעד ףיוא ייס ,הרצ א ןוא םיא טימ םענייא ןיא

 ןוא ניס רעדעי ,הנקת עדעי זַא ,ןעוועגנ ֿבייחתמ ךיז ןבָאה רימ : רעמ ךָאנ ןוא .םיכרד עטנָאמרעד

 רימ ןזומ ,ןַײז םיּכסמ ןלעװ םירבח ערעזדנוא ןוֿפ ֿבור סָאד עכלעוו ףיוא ,גהנמ רעטוג רעדער

 ןַײז גהונ יױזַא ךיז זומ רעדנוזַאב זדנוא ןוֿפ רעדעדעי ןוא ,שטנעמ ןייא יוװ םענייא ןיא עלַא ןָאט

 ןרעוו רָאלק ןוא ןזיװַאב ןעק כָאװ ,סנוא ןַא םיא כב ןַײז טעװ סע ןדַײס ,ךַאז יד ןדיֿפסיױא ןיא

 .םירֿבח ערעזדנוא ןוֿפ טייהרעמ רעד

 בייחתמ ךיז ןבָאה ןוא גנוניימ ןייא וצ ןעמוקענ ןוא ןרָאװעגנ הצורמ רימ ןענַײז רעטַײוו

 ןיא םיא רַאֿפ רעסעדג זיא רענער וליֿפַא ןעוו ,ןטייוװוצ םעד ןביול טינ לָאז רֿבח ןייא זַא ,ןעװעג

 ןײטשֿפױא טינ לָאז זדנוא ןוֿפ רענייק זַא ןוא ,ןעזסיוא ןצנַאג ןַייז טירל (ןרָאי) לָאצ ןיא ןוא המכה

 עכעלטנרייוועג רד טרעדָאֿפ סָאד דװ רעמ טינ רָאנ ,סקּוװ ןַײז ןוֿפ ךייה רעד ןיא ןדעדנַא םעד רַאֿפ

 ןוֿפ ,'טשגה, רעכיז טנײמעג טרעװ רעבָא ,רעבַײװ יד עגונב -- *םיׂשנה, טזַײרגרַאֿפ טסקעט ןיא }1

 ,תוימשג ןושל

 ,טסקעט ןשי;ערבעה םוצ 11 הרעה ל-ג5/ 2



 17 *םולש תֿצהַא , םילצוקמ רעמילשורי ןוֿפ ענֹומָשק יד

 .ֿפױא ךיז ןלָאז רימ רָאנ ,דוֿבּכ ןבענּפָא טימ ןייטשוצ טינ לָאז ןעמ זַא ,ךיוא ןוא .טײקכעלֿפעה

 עלא ןיא ןרעדנַא םענוֿפ רעסערג טינ רענייא ,שטנעמ ןייא עלא ןעדוענ ןטלָאװ רימ יוװ ,ױזַא ןריֿפ

 טרעװ םענעגייא ןַײז ןצרַאה ןיא ךָאד סייוו ,קילב ןכעלרעּפרעק ַא טָאה סָאװ רעד ןוא .םיטרפ

 ,סױרַא ןּפיל יד טימ ןנָאזסױדַא טינ סָאד ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא ,רֿבח ןַײז ןוֿפ טרעוו םעד ןוא

 .רַאֿפ ןוא טֿפעהַאב ךיז ןבָאה רימ זַא ,ןַײז וצ הלנמ טינ :ןעװעג ֿבייחתמ ךיז רימ ןבָאה רעטַײװ

 ףיז רימ ןבָאה רעטַײװ .ןסיוו טינ ןוֿפרעד ףרַאד טלעוװ רעד ןיא שינעֿפעשַאב ןייק ןוא ,טקינייא

 יד בילוצ ןה ,ללּכו ללּכ ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא לביאדַאֿפ ןייק ן:ָארט וצ טינ ןעווענ ֿבייחתמ

 :ניזרַאֿפ ךיז טעװ זדנוא ןוֿפ רעװ ביוא ןוא .ךַאז רעדנש ןַא סעּפע בילוצ ךיוא יױזַא ,דייר-רסומ

 רעד טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ ןַײז ?חומ דימויתּכיה םיא רענעי לָאז ,ןטייוװצ םעד יבנל ןקיד

 .המשנ רעצנַאנ

 ןלוֿפ טימ - העוֿבשו הרומג הלָאב -- שיונאב ןעװענ ֿבייחתמ ךיז רימ ןבָאה ץלא סָאד

 איינקמל יזחד אנמב דדוס ֿבנַא רומנ ןינקב -- ביל ד"מב ס"*אגקב ןוא ,העוֿבש ַא טימ ןוא ןצדַאה

 ,ךַאמַּפֶא ןַא ריא ףיוא ןסילש וצ טליג סָאװ ךַאז א ב,ךוט 8 רעביא ךַאמּפָא ןטסעֿפ ַא טימ -- היב

 ,םימכח ערעזדנוא ןעוועג ןקתמ ןבָאה סע יװ ױזַא ,טנַאה ןיא זדנוא ןוֿפ ןרעדעי ַײב ןעווענ זיא סָאװ

 ןלוֿפ א טימ ,טנָאזעג ןביוא זיא סָאװ ,ץלא ףיוא ןעוועג םיּכסמ ןבָאה רימ ןוא ,הכרֿבל םנורכז

 השמ ןוֿפ זדנוא יב ןרָאװענ טכַאמעג ןענַיײז סָאװ ,ת מּכסה עלַא ןוֿפ טֿפַארק רעד טימ ,םּכסה

 ןוא ,זדנוא ףיוא ןטשרעבייא םענוֿפ טײקכעלמענעגנָא יד ןַײז לָאז סע ןוא .ְןָא םולשה וילע ונבר

 םילוצ ,ףליה ןוֿפ טָאג וד ,זדנוא ףלעה +.ןקיטסעֿפַאב רע לָאז טנעה ערעזדנוא ןוֿפ גנוּוטֿפיוא יד

 רימ ןבאה ,תמא זיא סָאד זַא ,ַײװַאב םוצ ןוא -.װיזַאא ןנעװ ןעמָאנ ןַײד ןוֿפ דוֿבּכ םעד

 ןוא טױבעגֿפױא יז לָאז ,םילשורי טָאטש רעקילױה רעד ןיא ,ָאד ןעמענ ערעזדנוא טעמתהעג

 .ןמָא .נעט ערעזדנוא ןיא ןכינ ןיא ןרעוו טקיטסעֿפַאב

 *ו מ ע תא. ךרֿפי 'ה רָאי ןיא ,{סחניּפ הרדס} *םולש יתירב תא ול ןתונ יננה. הרדס רעד ןיא

 .םולשב |ז"יקּת)

 .טסעֿפ ןוא תמא ןענַײז דייר עלַא יד ןוא ךעלטַײד ןוא רָאלק ץלַא ןַײז סע לָאז ױזַא

 (ןביוא עז ,תומיתח םלעווצ יד ןעמוק סע)

 םיּכסמ ןוא ,הרֿבח רעזדנוא ןוֿפ טייהרעמ יד ,ןבילקעננעמַאזוצ ךיז רימ ןבָאה רעטציא

 רעד ןוֿפ) ןרער ענעדלָאג ליווצ יד רערעזדנוא הרֿבח רעקיזָאד רעד ןיא ןעמענוצנַיײדַא ןעדועג

 :ָאד ךיז ןענעמהח סָאװ ,(חרולמ

 ןוֿפ העוֿבש רעד טימ ןתובַײחתה עטנָאמרעד ןביוא עלַא ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה דימ

 ;ןיטינױגנַאס} יטסונוננונס םייח םהרֿבַא :טסעֿפ טבַײלב סע ןוא ,"ב"לדמב סיאגקבד שיונאב,

 -- המשנ רעצנַאג רעד טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןעמונעג ץלַא סָאד ךיז ףיוא בָאה ךיא ךיוא

 ,ט"ס רשֲא םהרֿבַא ריעצה

 --יזַאנלַא ֿבקעי (לאדשי) *ד ןוֿפ ןגעוו השקב רעד בילוצ טלמַאזדַאֿפ לָאמ א ךָאנ ךיז ןבָאה דימ

 המשנ ןַײז טימ ךיז ןקילײטַאב וצ - ?ןרעװ ןַאטעג סָאד זומ ,טסולגרַאֿפ ךיז טָאה טסַײג ןַײז

 ןַײז וצ םייקמ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ױזַא דלַאב יװ ןוא .הרֿבח רעקיליײה רעטנָאמרעד דעד ןיא

 .(שטנּוװ ןַײז) ןעמעננָא ןוא

 מערָאװ רעד 7: ןטנוא ןעמָאכ ןַיײמ ךיא עמתח המשנ רעקידנדַאג טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ

 8ֿ,ט=ס יזַאנלַא ֿבקעי

 .ה"צק ןמיס ,טּפשמ ןשוח ןיא עז (ךוט ַא) רדוס ַא רעביא ןינק תלבק ןוֿפ ןינע םעד 3

 .ו"זַאא סצונ ויהיו :(ז"י ,'צ) םיליהּת ןיא קוסּפ ַא 4

 .װ"זַאא ונעשי יהלא ונרזע :('ט ,ט"צ) םיִליהּת 5

 .שעיו התוא ושֿפנו :(ג"י ,ג"כ) ֿבויא ןיא קוסּפ ַא 6

 טבײרש סָאד זַא ,זמר ַא ;ףיט רעד ןיא ,קירעדינ--תחנ ןוֿפ ,אוה תחנ ימש :טײטש לַאניגירָא ןיא = 7

 .רֿפצ.ןכוש ַא

 .ֿבקעי םערָאװ רעד -- (ד"י ,א"מ ,היעשי ןיא קוספ ןטיול) ֿבקעי תעלֹוּת :טײטש לַאניגירָא ןיא 5

 ,1מר רעקיבלצז רעד רעדיוו
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 רעד טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ ,טנָאזעג ןביוא זיא סָאװ ,ץלצ ךיז ףיוא ךיוא םענ ךיא

 ,ט"ס ט"לימ םהרבא ד"ב לואש ןַאמרעננוי רעד ,ךיא -- המשנ רעצנאנ

 ח"יקּת ןוֿפ תורשקתה .רטש םעניא תוֿפסוה

 יזייקּת ןוֿפ רטש ןטימ ךַײלגרַאֿפ ןיא
 ימלועלו דעל קדצב ןוכת םול ש םב הא 'קנה השודקה וניתרבח רטש

 1.ד"יכא ,םימהרבו דסחבו ןחב ןימלוע

 :טמוק "מ"הה ןאצה יריעצ, :(ןבייא עז ;טסקעט ןוֿפ 1 הרוש) רעטרצוו יד ךָאנ

 הכב םחנמ ר"רהומפו ו"רנ |ןוטוב} ןוטיב בקעי ר"רהומכ ונידידיו וניחא ונתא ווו...

 םימלש םולשל םתיבל םריזחי 'ה תוצוח תיידקב ז'נה םינשה םיבוט תאזכ תעל רשא ו"רנ תסוי

 הי יטבש רפסמכ שיא רשע םינש יזנה בהזה הודתנצ הנש ףוריצב ם"חה ו:חנאו 2,ר"וכ ?כב

 שודק רניעור וניבא אשידק אדיסח קהבומה ברה ונילא הולנ ונישארל הרטעו ,תראפהחלו דובכלו

 תושעל םינהנמו תונקפ וניניב ושענו .הכרבל קידצ רכז יזאנלא בקעי לאדשי ר"רהומכ ול רמאי

 ש"רקה ךרוא תואורה וניניע אטשוקב לבא ,הלא םיניינעב תורטש השלש ובתכנו ונירצויל ר"נ

 ונררועהנ תאזל יא ,םייקל ונל רשפא יאש ונממ ובנש ונקתנש תונקת המכ םגו וניחבהא םדב

 הוחאו הבהאב יזנה תורטש שלשב םימתחנו םיבתכנה םיניינעה לכב וננתנו ונאשנו מ"חה ונחנא

 םיאנתהו םירבדה הדעל היהת ןעמלו ,םמייקל םישק יכ וניאר האר רשא םיניינעה לטבל ונמכסהו

 וניתויהל בושה הורהו רשי יכ דינהל רפסב ןורכז תאז ידשמ דזעב םמייקל המכסהב ונילע רשא

 ...ז"נה כה*הלז דיסחה ברה יאק אשיראו ,ז"נה םינשה םיבוט םע מ"ה ונהנא

 :טלעטשעגנַײרַא זיא (3 הרוש) "ןימייקו ןירירש , רעטרצוו יד ךָאנ

 ...הצנל םהיתודתי ועסי לב קצומ לארכ םיקיזח...

 ;טלעטשעגנַײרַא (12 הרוש) "םימי ךרוא לש , ןוא ?ןישכעמ ונילע םילבקמו, ןשיווצ

 בקער ריבא וניברו ונירומ שידקו ריע רוהטה ףינצה קהבומה ברה לבק רשא לככ שדהמ...

 ..רמצע לע ה"הלז

 ;טלעטשצעגנַײרַא (20 הרוש) "ונרבחתנ וישכעמש , ןוא "אתלימד אללכ ,, ןשיװצ

 ...שדחמו וניתרבח הלח לע ונמקהו ונצמאו ונקזחר ונשדחש...

 :טלעטשעגנַײרַא (22 הרוש) "ונבייחתנ דוצ, ןוא "המהמ רתויו ןשיוצ

 םנשמ רדא ח"ר ונמזש ז"נה השלשהמ דחא רטשב םיבותכה םירבדה לכׂש םיראבמ נאד.

 עינהב קר ,ללכ המכסהו בויה תרותב ונילע ויהי אל ז"נה ברה ונירומ הילע םותחו ר'וא ר"קבה

 םירבדב תפלו תאשלו וניתרבחמ בורה וא ונלכ דחוי דעותהל 'ונבייחתנ םהמ טרפ הזיא רות

 ...רבח ותואל השעי ןכ בורה ומיכסי רשאו ןמזהו םוקמהו תעה ופל םמייקל רשפאש

 רעקידרעטַײװ רעד ןוֿפ 6 הרוש) "ונבייחתנ דוע ,, ןוא ?םלועבש ארבנ םושל, ןשיװצ

 :טלעטשצעגנַײרַא (טַײז

 ...אל ללכ ללכ םלועבש חתפ םוש ילבו ןפואו דצ םושב...

 ;תומיתח יד ןעמוק "םייקו רסומ י"ה ק ת תנש ןסינ שדח, :ףוס םוצ עטַאד רעד ךָאנ

 ,ב"כ --- כב 'ז ,'םילשוריו ןויצ , טול *

 ,ןוצר יהי ןּכ ןמא==ר"יכא

 .ןוצר יהי ןּכ =ר"יכ

 ,ל"ז ֿברח ֿבתכש ומֹּכ :ד"יקּת ןוֿפ רטש םעד ל*גפ ,י"רא רעד טנײמעג טרעװ דיסחה ברה ם20 0 =
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 ,('י) ט"ס יהרפ רזעילא לאפד ,('ד) הזור יד םייח 4,א) ט*ס יבערש עידיד יחרזמ םולש

 ,('נ) ט"ס םידחלא לאומש ,('י) ט"ס יזאגלא בוט םוי ,('ה) ט"ס שאיד שידנאנדיפ דוד א-אלב המלש

 םייח ריעצה ,(יז) ט"ס יחרזמ קחצי ,('ט) ט"ס וולה הילא רכב ןרהא אייח ,(א"י) לולעב םהרבא

 5.('ב) ...ס ףסוי ,('ה) ט*ס יאלוזא רוד םסוי

 : הֿפסוה ַאזַא רטש ןוֿפ ףוס םוצ

 52 ומיכסה ןכל ,ל"וחב דובכ ותחונמ התיה ףסוו רכב םהנמ ר"הה ?ר"הועבש ןעי

 ו'רנ יטיניוננאס םהרבא לאעמשי ר"המכל ומוקמב סינכהל הרומנ המכסהב ?וייה םירב חה

 םתואנו הצרתנ ז"נה םהרבא ר"ההו ליעל שרופמו בותככ ונממ שיא וניתרבחב היהי היה םהרבאו

 .םייקו רידשו דבדה ןוכנ תמא הנהו ו"יה םידבחה לכ תמכסהב ?ש"ה תמא תואלו לכמ לכב

 םייח ,ט"ס יזאנלא בוט םוי ,ט"ס יאלוזא דוד תסוי םייח ,ט"ס יבערש עידיד יהרזמ םולש

 ...ס םסוי ,הזור יד

 אריעז :םיקו הבר הבהאב םתוה ינא תמא רבד לעו ,ודבד רשא וביטה הלעמל םינוילע

 ,יטיניוננאס םחרבא ןבר תיבד

 545: יבא: בי: בעיבי

 .עגסיוא ןתמא רעד ןיא ןֿפרַאד תומיתח יד יװ ,ןָא ןזַײװ ןרעמַאלק ןיא ויזַאא *ג 'ב 'א תויתוא יד 4

 ןביוא ךיוא ,'םילשוריו ןויצ , ןוֿפ רעבעגסױרַא םענוֿפ גנוקרעמַאב יד ל"ג ;ךָאנ ײר רעד טיול ןרעװ טלעטש

 ,לקיטרַא רעזדנוא ןיא

 .(לקיטרַא רעזדנוא ןיא ןביוא עז) ןונַאמַאס ףסוי :טנײמעג רעכיז טרעװ ...ס ףסוי 5

 .םיברה וניתונועבש -- ר"הועבש 6

 ,םליציו םרמשי םשה -- ו"יה 7

 ,ומש םתח -- ש"ח 5



 סעקיניֿבצ:יתבש יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ
 ןיַאמ-טרוֿפקנַארֿפ ןאמַײרֿפ ןרהַא יֿפָארּפ ןוֿפ

 ןועמש רַאליבוי םעד דוֿבּכִל ךצלטנֿפערַאֿפ ךיא סָאװ ,טנעמגַארֿפ רעניילק רעד
 ןעמונעגסױרַא זיא ,עטכישעג-סקלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ רעלטסניק-רעקירָאטסיה םעד  ,ווָאנבוד
 ,גרובמַאה ןיא טדימשדלָאג רעלדנעהכוב םַײב ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,די-ֿבתּכ ַא ןוֿפ

 ןגעוו ןוא דיסחה הדוהי 'ר ןטייווצ םעד ןוֿפ עּפורג רעד ןגעוו גנולייצרעד רעד ןיא
 טלעֿפ עװעקלָאשז ןוֿפ ריאמ-השמ ןוא "ץיטסָארּפ עלעבייל ,ןויח אייח הימחנ םיאתבש יד
 תרוּת, רֿפס םעד ןוֿפ טסּוװַאב ןיוש ןזיא ןינעה םצע רעד .(11 הרעה 'ז) .בייהנָא רעד
 טינ רֿפס ןקיזָאד םעד טָאה י"ּכ רעזדנוא ןוֿפ רבחמ רעד רעבָא ,ץ"ֿבעי ןוֿפ "תואנקה
 ןייא ןוֿפ טּפעשעג ןבָאה--טנעמגַארֿפ ןוֿפ רבחמ רעד ןוא ןידמע ֿבקעי-עדייב רָאנ ,טצונַאב
 ןענָאמרעד ייז סָאװ ,טַײצ רענעי ןוֿפ םיזורּכ ןוא ןרושָארב יד -- רוקמ ןקיבלעז םעד ןוא
 ,םיטרּפ עַײנ עקינייא ץוח ."ףרש תשיחל , ,'םיעשוּפ רֿבש, ,"'הל המחלמ , :שוריֿפב ייז
 גנולייצרעד סצ"ֿבצי ןשיװצ ןוא י"ּכ םעד ןיא גנולייצרעד רעד ןשיװצ קוליח ַא ןַארַאֿפ זיא
 יװ ןעַײרעלדיז טימ ױזַא טינ טיש י"ּכ םעד ןוֿפ רבחמ רעד סָאװ :ליטס ןוֿפ טרּפ ןיא
 יד טנָאמרעד טינ טרעװ י"ּכ םעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ יַאדּכ ךָאנ זיא סע .ץ"ֿבעי
 ,שינערעהוצנָא רעטסדנימ רעד טימ וליֿפָא ץישבייא ןתנוי ןוא ןצ"ֿבעי ןשיווצ תקולחמ
 טנעמגַארֿפ ןוֿפ ףוס םוצ טינרעמ) טנָאמרעד טינ ןעמענ ערעייז וליֿפַא טָאה רבחמ רעד
 רַאֿפרעד .(םינבר רעגָארּפ יד ןוֿפ תומיתח יד ןשיװצ המיתח סצישבייא .ןתנוי ןַארַאֿפ זיא
 גנַאל טינ ןבירשעגנָא זיא גנולייצרעד רעד ןוֿפ לײטטּפױה רעד זַא ,ןַײז רעשמ ןעמ געמ
 ,טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה תקולחמ יד רעדייא ,1725 רָאי ןיא תומרח יד ןוֿפ הֿפוקּת רעד רַאֿפ
 --ץיטסָארּפ עלעבייל ןגעוו גנולייצרעד רעד ןיא-י"ּכ ןיא טכַארבעג טרעוו סע סָאװ ,סָאד ןוא
 םעד רעביא טסַײר סָאװ ,הֿפסוה עקידרעטעּפש ַא זיא ,ןטסיקנַארֿפ יד ןוא קנַארֿפ ןגעוו
 ו .גנולייצרעד רעד ןוֿפ גנַאג

 .רַאֿפ םעד ץוח ,טצונעגסיוא טינ רענייק טציא זיב טָאה טנעמגַארֿפ ןקיזָאד םעד
 (265081016 06: ןטססת !מ 260:01212, :קרעװ ןַײז ןיא ןענייטשנעוועל םענעברָאטש
 ,.1 הרעה ,200 1

 םיהיסחהה הרבה

 םנושל תוקלקלחב םוחידה רשא םעה ןומהמ ליח וגשה םלוע יבירחמ םיעשד הלא הנהד..

 רפסמ םימי ונעתהש םסהיניעל וארתה דשא םהישעמבו בלה תא םישבוכה םישובכ םירבד םשרדב

 יאור 22 רשא םיבר םיונע הלאכו םירק םימב וצחרו טייויו תבשב תפוז יחה ןמ רבד ולכא אלו

 ודימהש םתלחה לע םפוס היכוה רשאכ ןואו לוע המרמ אלמ םכותו !םהילע םמותשמו להבנ םתוא

 3ה"נה הנש הנוטלא ריעל 2דיסחה אדוהי *ר םבר םע םאובב יהיו .םתד תא םבור

 בחכ רבכ הזה ברה רשא ועדי יכ אילפהל דע תוחבשב וינפ םדקל +יבצ ם כח ברה לא וכלה

 לבא םהמע םילשיש ותאמ שקבלו םשפנ תוקנל וצרו 5 א ק ַא ר ק ד דייבא ברהל םהילע תורורמ

 לש אוש תנומאבו תימרתב וקיזחה רשא לע 6 םישק םירבדב םתוא היכוה הזה לודגה ברה

 ייכבו לודנ תוררועתהב כיהבב שרדו הדוהי 'ר דיסחה סצעתה תאז לכבו .ש"מי יבצ יתבש

 רשא רסומ ירברמ וררועתהו ןלוכ ותכתנש דע ןכ ומכ שרד 7 םישנ לש תסנכה תיבב םג הבר

 .'ד ע ר --- .ץיטסָארּפ :ןֿפורעג ןבָאה ןדִיי סָאװ ,(ןרעמ) ץינסָארּפ טָאטש רעד ןוֿפ *



 1441 סעקיניֿבצ-יתֿבש יד ןוֿפ עטכישעג דעד וצ

 ואוביו שיא תואמ שמהו פלאכ וילא ופסאתנש דע וילע רבע רשא םוקמה לכ5 השע ןכו ועמש

 תוכלמ ?ובנ5 ן-אגנוא קרא לא ןי וװ דיע ךדד תכלל ןירהעמ תנידמב רשא גרוב סע קינ קיל

 ישילשה םויב דיסחה הדוהי יבר תמיו המילשורי םאובב יהיו .5 השודקה ץרא אובלו לאעמשר

 הפאה םישנאה ?כ וצוכיו 9 ץראב היה פ?ודנ בער יכ 'יחמו ןוזמ ואצמ אל ותא םיאבהו םאוב5

 אפאריײא ץראל ובש סהמו םילאעמשיה טעב וקבדיו וכליו םתד ודימה םהמ םיבדו ץדאה ?כב

 "מחנו 2ךאלמ םייה !!םירכזנה םישנאה ינש ובש םיראשנה ןמו 10 םירצונה תד ולבקיד

 םינכושה ?ארשי יינע שפנ םהב תווחהל ןוממ פוסאל ןילופו ז:כשא ץראב םיכלוה המהו 128 יי ח

 םידיסחה תרבה לכ תאו !!םתוא ומירחה םילשוריב רשא םינברהו ב""בות השודקה ץקראב

 15 אפארייאל ןמאנ ריצ והלשו םהילבהב ץראה לכ תא תחשל םהילא ואב בורקמ רשא םישדחה

 וסאניטנטשנוק ריע ימכח ושע ןכו לארשי תדע להקמ םקיחרהלו םהיתובעות תא םיברב עידרהל

 5255 נרובמהו ןײמד טרופקנארפו נאדפ קייקל ובתכו 6אנרימש ?יקינופאז

 .המש ואובי םא הלאה םיעשרה םישנאה ירחא פודדל איֿפ טיא ץרא

 ןילופ תנידמב םטפשמכ ובבוסיו םרחה לא טבל ומש אל הלאה םיעשרה םושנאה ךא

 ישנא תמכסה דשא הלבק ירפס ינש ודיב איבה עשרה 'ומחנו בר ןוה ףוסא5 זכ כ ש אר

 רפסה םש ארקו ערה ובלמ עשדה םתוא הדב יכ רקש לכהו רעשה לע בותכ אניטנטשנוק

 תא ב"העפ 'יהי יבצ יתבש תאובנב ןימאהב יכ חיכוה וב רשא 9א5וכד אהתונמיהמ 'אה

 אזר ארק ינשה םשו -- םלוע תפרחו ןוארד5פ אוה וב ןימאי אלש ימו השע יה תובעות 5כ יכ

 וחא אצמנ יכ שמשה יניעל ותולבנ הלגו 21 םיבנע ריש ךרד לע דוהיה דוס וב בתכו ?יא דוהיד

 תא האדה השע רשא תובעוחה לכבו וינפל וחתשיו ו5 קשניו והקזחיו יבצ יתבשמ תומד םלצ

 םינוציח 'ירפסה לע 22 תובר תורנא ובתכנ רבכו דוסה יפ 57 וישעמ 5כ השועו דסחתמכ ומצע

 דשא הנשה איה די"עת תנשב - .םי ע ש ופ ר ב ש רפסבו יה5 המ ח5 מ רפסב םרבחמ ?עו הלאכ

 לע סח אל רשא 52 ו5 םיקיצמה תמח ינפמ ??זנכשא ץדאמ ל"צז יבצ םכח ברה ול ךלה

 ויבתכמב םתומש תא םסדפמ אוהו םיעשופל די תת* רתסב םבל התפנ רשא םידבכנו םיבר דובכ

 קייקב דייבא בד5 לבקתנו ןילופ קראפ ברה ךליו םהידרבדמו םהמ רהזהל םעב םירשכה ועדו ןעמל

 רתוכלמ תע הכשמנ אל הירעבש אלולו טפשמכ םיעשרב תושעל םשו די םש ול ייה רשא ברוב?

 ה"המ ןואנה ברה תחור תא 'ה ריעה ב"פת תנשבו איהה ץראה ןמ םיעשרה ורעבנ טעמכ המש

 םירחהו עשוהי ינפ תובושתו המלש ינינמ רפס רבחמה לעב אקארק ק"קלד ד*"בא עושי

 ושקביו םנול תא ודותהו םיברב ובושי יכ דע הדעה יניעמ םירתסנה םידשהנה ?כ תא נייכהבב

 25 ,ןיֿפופ ץראב תולודנ תולהקמ םינבר העבש ושע ןכו הלוחמ

 םינבר םישלשו האממ ורפס םע שיימי אי ח *ימחנ עשופה הז םרחוה רבכש רחא הנהד

 אצמ אלו אקירפא אמרגות אילטיא ןילופ זנכשאב לארשי תוצופת ?כב םילודג

 לא אבו רזה 2סםינש -שע רחא ,ו5 וארק אמט ורוס דבל רשא םוקמ לכב יכ ולנר םכ5 חונמ

 והות רבדי ישש ה ראק רס ײק ה ינפל דומעיו ןי וו דיע אוביו דייפת תנשב זנכשא תנידמ

 תא תותפל רסייקה ב5 תא תסיו םהל חרז רשא לודנ רוא ואר אלו 27 םה םירוע יכ םידוהיה ?ע

 דונו רכינ החישמה הלנתנ זאמ התדימש ןמז התלכ רבכ הדותה יכ םידצונה תנומא לבקל פארשר

 .רהוזה רפסב הדוסו רשא הנוכנה ותעידיו לאה תבהא איהש הנוציחה הפילק ילב יקנה ירפה

 289ל ביי5 ומשו איב:5 דחא שיא םיקה ןירהעמ תנידמב רשא ץי ט סו ר פ ריע ורבעב להיר

 השעמ תמכח תולובהתב םעה יניעפ םיאלפנ םישעמ שעיו אוה שודק יכ זאמ ומש אצי רשא

 תושעל המרעב השעו ודדחב ומע תדבדמה הניכשה םהל תוארהל דנוצרש םהילא דמאיו 22 םיפשכ

 ןיב שורפ ךסמ ורדחב הציהמ שעיו רהה שאר לא תולעלו הדהטבו השודקב הלודג הנכה םהל

 םריהזהו אוהה ארונהו לודגה תפומהו תואה תוארל םיאבה םישנאה ןיבו םש אוה רשא םוקמה

 הניכש יילג ךסמה יבקנ ךרד וטיביו קוחדמ ודמעי קד םב ץרפי ןפ םבצמ לובג תא וסרהי 5

 םידעלודו םילהובמ םיאורקה ודמעיו הלילה יצחב ת לבנומה תע עינהב יהיו .ורדחב ומע תרבדמה

 תוצצדנתמ 'יוה םש תוותחואו םינבל שוב אוהו רדחה לכ האלמו יילאמ הלוע תבהלש ואר יכ

 וילע החנו םימשמ הדרי הניכשה יּכ םעה ןמאיו רהוטל בהזכ תוקיהבמו וילע רשא ןבל ידגב לע

 עץיטְסּורּפד ד"בא ריאמ ה"ומ בדה אוה חקפ שיא היה םכותבו הדערו ליח פוזחאו
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 ףמא "כ תומ תנכסב ושפנ איבהל תורהזה 525 שה אלו הרורב ייארב ?ודנה אלפה תואר רמאיו

 םע קלוד ףרש ןיי יה יכ המדרמה תא הארו ךסמה תא ריסהו ךלהו 'ה ינפל םעפה התומא

 הדנתנ ונולק הלנתנ זאו תובהזרמ תויתואב ןבל הטעמ ףטעתנ אוהו המש וּפ ןיכה רשא ןיטנפרעט

 יתב ראש 52 םע 21 םייהנפוא דוד ה"ומ ןואנה ברה אוה ןירהעמ תנידמ 'ד ברהמ

 תונויזח הארהו תואובנ אבנו ריעל ריעמ ךלה ץיטסדרפ עלבייל עשרה לבא .הנידמה לכבש םיניד

 יבצ יתבש הישמה תוכלמ הלגת הרהמבו 32 בקעי ןב ףסוי ומש םתחו ףסוי ןב חישמ אוהש רמאו

 ודיב וקיזהה רשא םידיגנו םיניצק 58 ײהנמ גאדפ ב ןיוװ ב םיבוטו םילודג םיבר תיסה אוה

 רע המצעו הלדנו הברחמו תכלוה םוי םוי ידמ רשא ותדע תא תויההל ורובעב םשוכר ?כ ורזפו

 ןײמד טרופקנארפב רשא םיברה םינברה ?וקל ןזוא וטה אל הלאה םישנאה יכ דאמ

 אקאהק גרצבמעפ אנליװ ידארב ןילרב םדרוטשמאב הנוטלאב נארפב

 34 ,םנומהמו םהמ רמשהל תויסנכ יתבב וזירכהו הרותב תובותכה תולאה לכב םוללקיו םומירחה רשא

 ןערלאדאפבד אטילב שיימי ק נ א ר פ ב קע'י והער השע ןכ תאזה ץראב עשרה הז השע רשאכו

 תוצמה ומייקי רהוזה רפס יפ לע קרש ורמאיו יורק תובוחרב שאב דומלתה ירפס ?כ ופרש רשא

 יכ דע םכרד ופ לע תולבנו תובעוה ושעו ןטירהוז םמש תא וארק ןכ 7 רשא דוסה ופ לע

 םישנאה תרבח ?ע רוקחלו שורדל ץראה יכלמ ינפ םא ושקביו רודה ימכח ולדתשה םימיה ךרואב

 םהירבד ועמשנו םתנומאמו םהמ םה םיקוחר תמאבו םידוהיכ וארתי םינעל דשא הלאה םיעשרה

 ןלבקיו םתד תא וריסה םיברה ויעדו קנארפ בקעי יכ דע םהירחא ופדדו ץראה ילשומ ינפ*

 ריע לא עסנ ןכ ירחא םירשהמ דחאכ ןיד ב ריעב בשיו רעינעמרא םינשיה םדרצונה תנומא

 ופסאנ וב רבע רשא םוקמה לכב יכ םירמומה םידוהיה ןמ םלוכ ותא שיא םישמחו ךאבנעפא

 וידב םיבותכ תירבע ןושלב םירפס הלשיו .ותיבל דוע בושי אל ותוארל אבה לכו בר ןומה וילא

 לע תיתימאה איה רשא םירצונה תנומא לבקלמ דוע םפרע תא ושק- לבל םידוהיה לכ לא םודא

 36.המש םילרעה ןיב לפנו ותד רימהו ןראננואב דנו ענ ךלה שיימי עלבייל ןכו 35 הלבקה ירפס יפ

 ימכח וילע ומיכסהו סיפדה רשא םירפס ינש ותא איבהו בש ל"נה עשרה אייח "ימחנו

 םושל דומלי אלש יאנתב תותמשהו תומרחה ןמ ותוא וריתה יכ אניטנטשנוקב םינכושה דרפּס

 3ןופד חי םולוק ה סרטנוק סיפדהו ויתפש לע יבצ יתבש םש ריכזה* אלשו הלבקה תמכח םדא

 ילעבמ דחאכ הבהאב ותוא םילבקמ םהו הבושתב בשו םינברה תא ספרתה יכ רפס וב רשא

 הז םהב הנע רקש יכ ררבתנ ןײמד טרופקנארפ ימכחל ךא .םלש בבלב םיבשה הבושת

 ברה לודנה ןואנה הוצ ןכ לע רשא ערה ובלב םדוע אנש רשא 'ה תובעות 52 רשא םורעה עשרה

 םיניד יתב ינש םע בקעו בש תובושת ה"מהעב ןהכה בקעי ד"רהומ דובכ םשד דייבא

 שדוקה ןושלל קתענה זנכשא ןושלב רייפת תנש ןושאר רדא ףוסב תויסנכ יתבב וזירכהו םש רשא

 ;ןושלה הזב 552ף8רש תשיהל סרטנוקּב

 יתב ינש םע ויירנ רייבא ןואנה ודנברו ונרומ ףוריצב אשידק ארובח םשב זירכהל יתוטצנ

 תומשב רפסהל הניכו ןויח אייח אימחנ רבהש דחא רפס ספדנ דייעת תנשבש עודי רשאב םיניד

 "ה דננ המה רשא םירבד וב ואצמנ רפסה הזב שופיח רהאלו ,םישדק שדקו ,םיקלאפ זוע :םישודּק

 רבחמה תאו הזה רפסה תא ןמז ותואב ונמרחהו ונזרכה ךכ ליבשבו תוריפכו תונימל םיטונש

 ןילופו זנכשא ינבר ילודג לכ ושע ןכו ,רפסה הזב דמלי אלש וייח כיישכמו תיבב םתוהשהל אלש

 רבהמה הזש ואב בורקמ םישדח תאזכ תעלו ,יאמשא ןקזה רבחמה תאו ?"נה רפסה תא ומירחהו

 ימכח םשב רמאנ םשו ייןולדחי תולוקה/, ומש וארקו דחא סרטנוק םדרטשמא קייקב סופדהל ןתנ

 רלודג ושעש תומרחה וריתי הלאה םימכחהש ןימאהל השקש םנה תומרחה ול וריתהש אנוטנטשנוק

 שחנה יאדווב יזא תמא אוהש םאבו ,רקש ולכש רשפאו םייחה ץראב המה םתצקש טרפבו םלוע

 םיאנתה ןתוא 52 אקוד קר ומרח תא וריתה אפ ל"נה סדטנוקה ופל םנ ףאו ,םעתהו םאישה

 יד ןפ יעב שחהימלו ,םרחב אוה ןיידעו םיאנתה לכ לע רּבע ונל עודיהו עמשנה יפכו ,םיראובמה

 ןקזהל וייח וברקיו םרחה ול וריתה אניטנטשנוק ימכחש ,הזה סרטנוקה ירבדב לארשי ינב ונימאי

 לארשי םשבו לארשי יקלאב ןימאמש ימ לכ5 ליחב קיפנ אזורפ ןכל ,ויבתכו ודפס םע הזה יאמשא

 םינומדקה הומרחה לכש עידוהל דייב יב םע די"בא ןואנה םוריצב אשידק הרובחה םשב הנוכי

 םפקותב חמה ןיירע ויבתכו וירפסו לנה ןויח אייח אימחנ חא ומידחח רשא ץרא ינואג ?כמ
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 טינומדקה םרחו וב רומלל סיישכמו ותיבב םתוהשהל לאדׂשי רב םושל תושר ןיאו םדקמכ םתרובנֿבו

 39 ,בוט תכדב דילע אבתו םענוי עמושהלו רתוה אל

 יבצ יתבשב םדנימאמה םישנאה ידחא רותל ןילופמ חלושמ רדצ ם יי הנ מל אב הייפת תנשב

 יבר 506 ונתח איעשי עשרה רבדב םתעשרב םיקיזחמ םדוע הזה םוקמב םהמ םיבר רשא

 םייונעב ומצע םניסו רומנ הבושת לעב אוה ולאכ ומצע השע רשא ל"נה 4דיסחה אדוהי

 ריכזהל אלש הצעובשבו הלאב וילע לבקו דבועה לכ וילע ךורדל נייכהב ןתפמ 52 בכשו םישק

 ה ש מ והער לער וילע םיסכמ המהו ףסוי ןב חישמ אוהש אבנתהו העובשה לע רבעו ץייש םש דרע

 5יײװ א תכ "המכ ברה עסנ ןכ לע רשא ןילופ ץראמ םהילא אבה ?יוװאקלוזמ ריאמ

 השמ תויהב יהיו 42.ץיישב טינימאמהמ םיבר ואצמנ םש םנ יכ גארפמ לאנתנ ןברק יס היימהעב

 תא עשרה הלנ הזל ותא ומותל ךלהתמ ייחתפ 'ד ומשו הרוא שיא וילא הולתנ 42 םייהנמב ריאמ

 אוהה ןמזב אצמנ םשו .ותושרב םא יכ ודוס תולנל אלש ףכ תעיקת ונממ לטנש ירהא ובל ?כ

 'יחתפ 'ר שיאה ךליו םורד ביל 'ר סנרפהו סרננע דוד ר"*מכ טרופקנארפמ ןיײדה

 ןסא ינאו טרופקנארפ קי"ק תכלל ותוא התפו ךל סנרפה וילא רמאיו ל"?ה סנרפהל םידבדה רפסו

 ליינה ריאמ השמ לא רמאיו ייחתפ *ר בׂשיו ,והאשניו והדבכיש ראיופש מירל ןאיצידנאמוקער ול

 טרופקנרפ הלודג ריע לא אנ ךל ךדוס תולנהל לקנו טעמ הב םישנאו הנטק ריע הפ תבשל ְךּל המ

 שקבו דאוד יבה לע הרהמ בתכ הזה סנרפ ביל ירו .השע ןכו ךירבדל םיואתמה המה טיבר המש

 םמיקמל ןיידהו סנרפה ובש םיטעומ םימילו .םדימ טלמי אלש וילע ןיע םושל להקה ישנאמ

 םרה תיב ?א המרעב ויבתכ לכ םע וואקלאזמ דיאמ השמ שיאה תא איבהל 'יחתפ 'ר תא דוציר

 ינתא 'יה רשא סנרפה אנ היה וילא רמאיו המרעב שיאה שעיו ייינ ץ"כ יי יהומ דייבא ןואנה

 ""התפ יר והאיביו ותיב לא ימע אוב התע רמאת רשא לכל ךדיב קיזחהל הצורו ותיבל בש םייהנמב

 םולש ןיא רמאיו תושק ותא ברה דבדיו ץוחמו תיבמ וילע ודיקפה טירמושו דייבא ברה תיב לא

 ויבתכמ וחתפו ,עד דעו בוטמ רבד לכוי אל םלאה ,הניה אובל ךאישה ךבל ןודז לח עשרה

 ובישהו ץייש תנומאב םיקיזחמה םישנאה לכ םהב םימושרו תובר תובעות םכותב ואצמנו דינועֿפ -

 44 ןושלה הזב ניכהבב לירכהל ווצו רבדה ןוכנ תמא הנהו המהה םישנאה ודחא וקדבו דייב

 ריעפ ריעמ בבסמה יוואקלאזמ ריאמ ןב השמ לעילב שיא הפ ונילע רבעש רחאמ יתובד ועמש,,

 לעופבש ומכ תדספנו תבזוכ הנומא שיימי יבצ יתבשב ןימאהל ונמע ינב תא הידהלו תיסה*5

 וישעמ ךותמו דיינה לע תולעהל ןיאש םיפודנו םיפורח םהבש ולצא םיאצמנ םינושמו םינוש םיבתכ

 ברה ריירמ ףוריצב אשידק ארבחה וװצ ןכב ,םיעשר לש רשק ןמ הריבע רוסרסו חילש אוהש רכינ

 ריאמ השמ לעולבה שיאהש ונתעמשמ לא םידסה לכל עידוהלו זידרכהל וניד תיבו דייבא ןואנה

 םתוא םיריכמו םיעדויה לכו ש"מי יבצ יתבשב םינימאמה תכ ופורצ םע שיימי יוואקלאזמ

 לארשי תדע להק לכמ םישרופמו םידונמ םימרחומ המה (א אוהש ?כב םתוא םיעייסמו םינימאמ

 לאדשי םשבש יֹמו ,ותומי םירידעו ויהי םירידע הטמ לש דייבמו הלעמ 5ש דייבמ םה םירורא

 םינימאמה לכ םע הזה רודאה ףרוצי אלש וייק לש ונב ןב ו"ק םהלש תומא 'דב ךפי לא ארקי

 רקענש (גלכ ןיעל המילש הבושת ולבקיו ואוביש דע השודקבש רבד 525 (ב וריב םיקיזחמד וב

 ותרותבו 'ה תנומאב רפכו תד לע רבועכ םתבושת השקו תאזכ הער הבשחמ לכו לכמ םבלמ

 םינימאמה המה ימ העידי ול שיש ימ לע םרח שנועב ריהזמו עידומו זירכמ יננה םג .המילשה

 לצא ךליל עדויש ימ לכ ביוהמש הפ ונניא רשא תאו הפמ 'יעודלה םתוא ןה ש'ימי יבצ יתבשב

 םפדרלו יבצ יתבשב םינימאמה רחא שרשלו דוקעל הוצמ רשאב םחוא םסרפלו ורנ דייבא ןואגה

 4 .הלואגה תא תוארל הכזי אוה הלת לע תדה דימעמו םייחה ץעב קיזחמ הלא םירבד5 עמושה

 וציו לאקזהי תסנכ 'ס הח"מעב ןנובלניצאק ?אקזחי 'יהומ ןואנה ברה השע ןכו

 ושע ןכו 4/ ,םדרטס'מאב ביל "דא 'הומ ןואנה ברה השע ןכו 46 והא תולהק 'גב זירכהל !

 .אוהש לכ עויסב ;טײטש (ל"רת ,בובל) ץ"בצי 'רהל "תואנקה תרות, ןיא (א

 .ש"מי יבצ יתבשב םינימאמה לכו ופורנו הז רורא ;'תואנקה תרות,, ןיא (ב

 ט"מי צ"ש תנומאמ ובשש השודקה ותרותבו ךרבתי 'ה תודחאב םינימאמה ;'"תואנקה תרות,, ןיא (ג

 ,ובו םּבלמ רֶקִעַגְו
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 ל5 לע ל"נה םרחה ףקות 2 תא להקה סרטנוקב ובתכו וזירכהש 48 גא רפ ק"ק ב םינברה

 הונמה ברה ןב ןתנוהי סליטיײ ןוע מש יב ר 4 וילע םימותחו יבצ יתבשב םינימאמה

 א"אטפ ןב לאומש ?,המלו המ5ש ר"רוהמב קהצי ה"ה*ז עטנ ר"רוהמ

 :טכיל בקאי 5,ס5דניב אפזוי ?,ןיטיװאל קחצי 31: ל*צז אריפש "לא 'הומ

 לישנא רשא בגרובמה בקעי ,גרובזנינ השמ ,גרובסערפ םהרבא ,טדאטש

 57 .רפסב בתכנו הררשה יפ לע ומייקתנ םימותחה הלא לכו 55,ד ריפ ףלא רו :סרזוע

 ברה תוצמ יפ לע םרחה המש וזירכה היפת תנש לולאב רדאד טרופקנא רפ דיריּב

 58 .הנודמחו ןיל רב ק"*קד ד*בא ?כימ ר * רו ה מ כ דיסחה

 ;גנוצעזרעביא

 ם-דיסה ההבה יד

 סָאװ ,םע ןומה םַײב ןעמונענסיוא ןבָאה ,רערעטשעצ:טלע יד ,םיעשד עקיזָאד יד ןוא..

 סָאװ ,דיײרֿפָארטש טימ טנשרדעג ןבָאה יז לַײװ ,גנוצ רעטַאלג רעייז טימ טריֿפרַאֿפ יז ןבָאה יז

 ;ירז רַאֿפ טלעטשעגסיורַא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םישעמ ערעיײז טימ ןוא ,רעצרעה יד ןַײא ןעמענ

 רָאנ ןרַײס ךַאז רעקידעבעל ןייק ןופ ןסעגעג טינ ןבָאה ןוא דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע ןטסַאֿפ ןנע98 ריז

 עכלעז8 ךָאנ ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה ןוא רעסַאװ ןטלַאק ןיא טלבוטעג ךיז ןבָאה ןוא ֿבוט - םוי ןוא תבש םוא

 1 .טרעדנּוװענ ןוא טשודוהענ רעבידעד ךיז ןבָאה ןעזעג יײז ןבָאה סָאװ עלַא סָאװ ,ךס א םייּוניע

 לַײװ ,ןזיװַאב טָאה ףוס רעײז יו ,ַירערַאנּפָא ןוא דניז טימ לוֿפ ןעוװעג ײז ןענַײז ךרּת ןיא רֶאּנ

 ןיבר רעַײז טימ ןעמוקענ ןענַײז יז זַא .טרמשעג ךיז רעטעּפש לײט ןטסערנ םוצ ןבָאה יז

 םוצ קעװא ײז ןענַײז 3 ,ה"נּת ראי ןיא ענָאטלא טָאטש רעד ןיא ?דיסח אדוהי יב .;
 בר רעד טָא זַא ,טסּוװעג ןבָאה יז ליײװ ,טמירעג קידאלֿפה רָאנ םיא ןבָאה ןוא + יב צ םכח בר

 ינייא ךיז טלָאװענ ןבכָאה יז ןוא * ,ֿבר רעוװעקָארק םעד וצ יײז ןנעק ןבירשענ טַאחעג ןיוש טָאה

 ירז טָאה בר רעסיורנ רעד רעבָא .ןכאמ םולש ייז טימ לָאז רע ,םיא ןטעב ןוא םיא דיב ןֿפױק

 רעד רַאֿפ ןוא ללרערַאנּפָא דעד רַאֿפ ךיז ןטלַאה ייז סָאװ רַאפ 6 ,דייר עברַאה טימ טרסומעג

 טקראטשעג ךדז הדוהי יר דיסה רעד טָאה ןגעדוטסעדנוֿפ .שיימי י 3 צ י ת ב ש ןיא :הנומא רעשלַאֿפ

 רעשרעבַײװ רעד ןיא ךיוא ,ןייוװועג ליֿפ טימ ןוא תורדועתה סיודנ טימ לוש ןיא טנשרדעג טָאה ןוא

 טקעװענֿפױא ןענַײז ןוא ןדעדרעביא טזָאלעג ךיז עלַא ןבָאה יײז זיב ,טנשרדענ רע טָאה ?כוש

 טרָא ןכעלטיא ןיא ןָאטענ רע טָאה ױזַא ןוא .טרעהעג ןבָאה יז סָאװ ,דייר-רסומ יד ןופ ןרָאװעג

 םנופ טנזױט א זיב םיא םורַא ןבילקענפיונוצ ךיז ןבָאה סע זיב ,ןעננַאגעגכרוד זיא רע ֹּוד

 םיוא ןרעמ הנידמ רעד ןיא גרובסלָאקינ טָאטש רעד ןיא ןעמוקענ ןענַײז ןוא ןַאמ טרעדנוה

 8 ,ןײרַא דנַאל ןקילייה ןיא ןעמוק וצ ןוא ייקרעט ןופ ץענערנ םוצ ןראגנוא ןייק ןי וװ ךרוד ןייג וצ

 יבר ןברָאטשעג ןעמוק רעײז ןופ גָאט ןטירד ןפיוא זיא ,םילשורי ןיא ןעמוקעננָא ןענַײז יז זצ

 לח ,ןבעל וצ סָאװ ןוֿפ טַאהענ טינ ןבָאה םיא טימ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ יד ןוא .דוסהה הדוהי

 טײרּפשעצ ךיז ןשטנעמ עקיזָאד יד עלַא ןבָאה 9 ,רעגנוה רעסיורג ַא ןעדועג דנַאל ןיא זיא סע

 ןשיקרעט ןטימ טּפעהַאב ךיז ןבָאה ןוא טדמשעג ךיז ןבָאה יז ןוֿפ ךס ַא ןוא דנַאל ןצנַאנ ןרעביא

 םעד ןעמונעגנָא ןבָאה ןוא עּפָארײא ןייק קידוצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה יז ןוֿפ לייט ןוא ,קלָאֿפ

 עטנַאמרעד ייװצ יד טרעקענמוא ךיז ןבָאה ענעבילבעגרעביא יד ןוֿפ 10 .ןביולג ןכעלטסירק

 .שטַיײד רעביא ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה ןוא 12 ןויה} אייח הימחנ ןוא 12 ךאלמ םייח 11 ןשטנעמ

 ןקיליײה ןיא ןעניוװ סָאװ ,ןדִיי עמערַא יד רַאֿפ הנויח ףיוא טלענ ןבַײלק וצ ןלױּפ ןוא דנַאל

 הרבח עצנַאג יד ןוא יז 11 ,םרה ןיא טנײלעגנַײרַא ייז ןּבָאה םילשודי ןופ םינבר יד .ב"בוח דנַאֿפ

 ערעייז טימ דנַאפ סָאד ןברַאדרַאֿפ וצ ףיוא יײז וצ ןעמוקענ טשרעקָא ןענַײז סָאװ ,םידיסח עַײנ

 טלעװ רעד ןסיוװ ןזָאל וצ 15 עּפָארײא ןייק חילש ןטביײלנַאב ַא טקישעג ןבָאה ןוא ,ןכַאז עטסרּפ

 ךיוא ןבָאח ױזַא ןוא .עדניימענ רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרעטַלדחרעד וצ ייז ןוא םישעמ עסואימ ערעַירז

 ןבָאה ײז 15 ,ענרימס ןוא ?קינָאלַאס 1ָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ םינבר יד ןָאטענ
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 זַא ,לילַאטיא ץנאג וצ א גרובמ אה ןוא ןיאמ-טרוֿפקנַא רֿפ ,ג ָא רּפ ןייק ןֿביהשעג

 .ןיהא ןעמוק ןלערו ייז ביורא ,םיעשר דד טָא ןֿפדור לָאז ןעמ

 ךיז ןענַײז ןוא םרה ןֿפיױא טניילעג טינ טכַא ןייק ןבָאה ןשטנעמ עטכעלש עקיזָאד יד רעבָא

 ןוא .טלעג ךס ַא ןבַײלק וצ דנ ַאל ש ט ַײד ןוא ןליר ּפ רעביא רענייטש רעײז יוװ ןעננאנעגמררא

 ןבירשעננָא רע טָאה רעש ןֿפױא סָאװ ,םירֿפס.הלבק ייווצ ךיז טימ טכַארבעג טָאה הימחנ עשר רעד

 רעד ?ײװ ,שלַאפ ןעווענ זיא ץלַא ןוא ,טַײל רעלָאּפָאניטנַאט סנָא ק ןוֿפ תומּכסה ליז םיוא

 אתונ מי ה מ רֿפס ןייא םעד ןֿפורעננָא טָאה ןוא ץדַאה ןזייב ןַײז ןוֿפ טרעלקעגסיוא יז טָאה עשד

 וֿבצ:יתבש ןופ האוֿבנ רעד ןיא טביילג סָאװ רעד זַא ,ןזיװעגֿפױא רע טָאה םיא ןיא 19 .א לד כ ד

 טינ םיא ןיא טביילנ סע רעוװ ןוא ,תוריֿבעה לֹּכ ןָאטעג טָאה רע םגה ,אבה:םלוע ןבָאה טעוו

 2ס-יאדוהיד אז ר. ןפירעגנָא רע טָאה ןטייווצ ןוֿפ ןעמָאנ םעד .דנַאש רעקיביײא וצ ןַײז טעוו

 :טכַא טָאה ןוא 21 דילעביל ַא ןוֿפ רעגייטש ןֿפױא דוחיה דוס םעד ןבירשעגנָא םיא ןוא טָאה ןוא

 ןוא יֿבצ:יחבש ןוֿפ דליב א םיא יב ןענוֿפענ ךיז טָאה סע לַיװ ,רָאלק ףיוא הלֿבנ ןַײז טקעלּפ

 יד עלַא יב ןוא .םיא רַאפ טקובענ ךיז ןוא טשוקענ םיא טָאה ןוא ןטלַאהעג טסעֿפ םיא טָאה דע

 רע יו יוזא ,ןעמורֿפ א ןופ לעטשנָא םעד טכַאמענ רע טָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ןטייקסואימ

 ?2חירב ךס א ןרָאװעג ןבירשענ ןיוש ןענַײז סע ןוא .דוסה יּפ 2 םישעמ ענַײז עלַא ןָאטעג טלָאוו

 םעד ןיא ןוא *'ה 5 ה מ ח ל מ, רֿפס םעד ןיא רבחמ רעיײז ןגעוו ןוא םינוצוח םידּפס עכלעזא ןגעוװ

 : ."םיעשוּפ רבש. רֿפס

 םיא טָאה ןעמ תמחמ 23 ,דנַאלשטַײד ןוֿפ קעװַא ?"צז לבצ םכח בר רעד זיא ד*עּת רָאד ןיא

 סָאװ ,ןשטנעמ ענעעזעגנָא ךס ַא ןוֿפ דובּכ םעד טעװענַאשעג טינ טָאה רע לַײװ ,תורצ ןָאטעגנָא

 ערעייז טָאה רע ןוא ,םיעשוּפ יד ןֿפלעהיצטימ ןריֿפרַאֿפ טזָאֿפעג ךיז טײהדענעטלַאהַאב ןבָאה

 ןוא ייז ןוֿפ ןטיה וצ ךיז ןסיװ ןלָאז ןדִיי עכעלרע יד ידּכ ,ווירב ענַײז ןיא ןעדועג םסרֿפמ ןעמענ

 ,ֿבא ןַא רַאֿפ ןרָאװענ ןעמרנענֿפױא זיא ןוא ןליוּפ ןייק קעװַא זיא בר רעד ןוא .דייר ערעײז ןרֿפ

 ,טמוק ייז יוװ םיעשד רד טימ ןוט וצ דיב טָאהעג רע טָאה טדָאד סָאװ ,,נ ר ע ב מ ע5 ןוֿפ ןיד:תיב

 .סיוא טעמּכ םיעשר יד ןטלָאװ ,רעגנעל טרעיודעג טרָאד טלָאװ תונבר ןַײז ןוֿפ טַײצ יד ביוא ןוא

 ןואנ םעד ֿבד םעד טקעװענֿפױא טָאנ טָאה ב"פּת רָאי ןיא ןוא .דנַאל םענעי ןוֿפ ןרָאװעג טָארעג

 ןוא -המלש ינינמ, רֿפס ןוֿפ רבחמ םעד 2,עקָארק ןוֿפ ןיד:תיב-.ֿפא םעד עושי היומ

 ןטלַאהַאב סָאװ ,עקידושח עלַא ?וש ןיא ןעוועג םירחמ טָאה רע ןוא ,"עשוהי ינּפ תוברשּת יד ןוֿפ

 הדוותמ ךיז ן?עוװ ייז ןוא ךעלטנֿפע ןוט הבושה ןלעדו ריז זיב ,עדניימעג רעד ןוֿפ ןניוא לד ןוֿפ ךיז

 עסיורנ ןוֿפ םינבר ןביז ךָאנ ןָאטענ ןבָאה ױזַא .הליחמ ןטעב ןלעוװ ןוא דניז ערעייז םיוא ןלײז

 25 ,ןלירּפ דנַאל ןיא תוליהק

 ןַײז טימ ןעמאזוצ זיא ומש חמו אייח הימחנ עשוּפ רעקיזָאד רעד יװ םעדכַאנ טָא ןוא

 תוצוֿפת ?ּכ ןיא םינבר עסיורג קיסַײרד ןוא טרעדנוה ךרוד םדח ןיא ןרָאװעג טגױלעגנַײרַא רֿפס

 ןענוֿפעג טינ טָאה ןוא ,עקירֿפא ,לקרעט ,עילַאטיא ,ןליוּפ ,דנַא ל ש ס ַי ד ןיא ,?אדשר

 ;םיא וצ ןֿפורענ ןעמ טָאה ןעגנַאגענכרוד זיא רע וו םוטעמוא תמחמ ,ץעגרע ןיא טרָאור ןייק

 ןוא ד*8 רָאי ןיא דנַאלשטַײד ןיא ןעמוקעג דעדיוו רע זיא 25 םורַא רָאי ןעצ ןיא -- !אמט ,קעדדַא

 ןטסקעז םעד לרַאק רסיק ןרַאֿפ טלעטשענ ךיז טָאה ןוא ןי וװ טָאטש רעד ןיא ןעמוקעג זוא

 ,טכיל עסיורג סָאד טינ ןעעז ןיא 27 דנילב ןענייז יז זַא ,ןדִיי ףיוא תועשר טדערעג טָאה ןוא

 ןדִיי יד ןדעררעביא לָאז רע ,רסיק םעד טצעהענֿפיוא טָאה ןוא ,טנַײשעגֿפיוא ייז דַאֿפ טָאה סָאוװ

 זומ ןעמ ןעװ ,טַײצ יד טקידנעעג ןיוש ךיז טָאה סע תמחומ ,ןביולג ןכעלטסירק םעד ןעמענוצנָא

 ענייר יד טסּוװַאב ןוא קיטנעק זיא ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא הישמ רעד טניז ,הרוּת יד ןטיהּפָא

 עקיטכיר ןַײז ןוא טָאג וצ טֿפַאשביל יד זיא סָאד סָאװ ,קכעלָאש רעטסקינייװסרוא רעד ןָא ירפ

 טָאטש יד ןעגנַאנעגסרוד זיא רע זַא ןוא .רהוזה רֿפס ןיא זיא דוסי ריא סָאװ ,שינעטנעקדעד

 רע ,איֿבנ ַא רַאֿפ ןשטנעמ ַא םענייא טמיטשַאב רע טָאה ,ןרעמ הנידמ רעד ןיא סָאװ ץיט סָא רֹּפ

 רע ןוא ,רעקיליוח א זיא רע זַא ,םש א סױדַא זיא םיא ןנעוו סָאװ 25 ,ע 5 ע ב יי  ןסייהעג טָאה

 זַא ,טנָאזעג יז וצ טָאה רע 29 .ןצנוק-ףושדּכ ךרוד קלָאֿפ ןוֿפ ןגיוא יד רַאֿפ רעדנּוװ ןזיװַאב טָאה

 ןוא טראנעג ייז טָאה רע ןוא ,רדח ןַײז ןיא םיא טיִמ טדער הניכש יד יװ ,ןזַײװַאב ייז ?יוװ רע

 (10) וטֿפיכש צשיראטְּסיִה
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 ,נרַאב ץיּפש א םיוא ןײנֿפױרַא ןוא טייקנייר ןוא טייקילייה ןיא ךיז ןטיירגוצ קרַאטש ייז ןסייהענ

 טניֿפעג רע וו ,טרָא םעד ןשיװצ ןדײשוצּפָא פיוא גנַאהריֿפ א טכאמלג רדח ןַײז ןיא טָאה רע ןוא

 ןלא ,תֿפומ ןכעלקערש ןוא ןסיודנ ןקיזָאד םעד ןקוקנָא ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ יד ןשיוװצ ןוא ,ךיז

 ידּכ ,ןעיײטש יז ּוד טרָא םעד ןוֿפ ץענעדנ םעד ןטעדטרעבידַא טינ ןלָאז ייז ,טנָאזעננָא ייז טָאה

 ךעלכעל וד ךרוד ןקוק ןוא ס:טײװ ןוֿפ ןייטש ןלָאז ַײז טרעַײנ ,ןרעװ טקידעשעג טינ ןלָאז יז

 זַא ןוא .רדה ןַײז ןיא םיא טימ טדער סָאװ ,הניכש רעד ןוֿפ גנוקעלּפטנא רעד ףיוא גנַאהדיֿפ ןוֿפ

 .רעביא ןענאטשעג ענעֿפורעג יד ןענַײז ,טכאנ עבלַאה םוא טַײצ עטמיטשַאב יד ןעמוקעג זיא סע

 רעַײֿפ םַאלֿפ א ךיז ןוֿפ ןרָאװעג זיא סע יו ,ןעזעג ןבָאה ייז לַײװ ,עטרעטיצדַאֿפ ןוא ענעקָארשעג

 תויתוא יד ןוא ןסַײװ ןיא ןָאטעגנָא ןענַאטשעג זיא רע ןוא ,רדח ןצנאג םעד טליפעגנָא טָאה ןוא

 קלָאֿפ סָאד טָאה .דלָאג ןייד יוװ ןעשטשילב ןוא דעדיילק עסַײוו ענַײז ףיוא ןטנאלנ היוה םש ןוֿפ

 טַאה סע ןוא ,טורעג םיא ףיוא טָאה ןוא למיה ןוֿפ טרעדינעגּכַארַא טָאה הניכש יד זַא ,טבירּפנעג |

 זיא סָאד ,ןאמ רעגולק ןייא ןעוועג זיא ייז ןשיװצ רָאנ .שינרעטיצ ןוא קעדש ַא טּפַאכעגנָא ריז

 רעדנּנוה ןסיורג םעד ןעז טלָאװעג דע טָאה ץי טס ָא דּפ ןוֿפ ד - בא רעד דריא מ 'יהומ ֿבד דעד

 ןיא ןבעל ןַײז טלעטשעגנַײא טָאה ןוא ןשינערָאד עא ףייא טקוקעג טינ טָאה ןוא רַאלק ףיוא

 טָאה ןוא ןעגנַאגעג רע זיא .טָאג רַאֿפ ןברַאטש לַאמ סַאד ךיא לעוו ;טנַאזעג ; טָאה רע לַײװ ,הנּכס

 רע סָאװ ,ןיטנּפרעט טימ ןֿפנָארב טנערב טרָאד זַא ,ןעזעג טָאה ןוא גנַאהדיֿפ םעד ןעמונעגרעדנַאנוֿפ

 ךוטקעד ןסַײוװ ַא ןיא טליהעגנַײא ךיז טָאה רע ןוא ,טיירנעגוצ טרָאד ךיז טָאה |קיטסָאדּפ עלעביול|

 ןרָאװענ טנױלעגנַיירַא זיא רע ןוא ,ןרָאדועג טקעלּפטנַא דנַאש ןַײז זיא טלָאמעד .חויתוא עטלינעג טימ

 .נפא הוד יהומ ןואבה ברה זיא סָאה ,ןרעמ ןוֿפ ֿבר-דנַאל םעד ךרוד םרה ןיא

 .הנידמ רעצנַאג רעד ןיא םיניד:יהב עקירעביא עלַא ךרוד ןוא 31 ,ם יי ה

 טנָאזעג טָאה ןוא טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ ןעגנַאנעג זיא קיטסָארּפ עלעבייל עשר רעד רעבָא

 ןעמתה טנעלֿפ רע ,םסוי ןב הישמ זיא רע זַא ,טענעטעג טָאה ןוא ןעגנועז ןזיוועג טָאה ןוא תואיֿבנ

 םעד ןוֿפ ךילרגיניק סָאד ןרעװ טקעלּפטנַא טעװ ןכינ ןיא זַא ןוא 32ֿבקעי ןב ףסוי ןעמָאנ ןַײז

 .נַאמ ,גָארּפ ןיװ ןיא טַײל עסיורנ ךס ַא :עװ ןוֿפ טריֿפעגּפָארַא טָאה רע .יֿבצ:יתבש חישמ

 רָאג טכַארבעגסיױא ןבָאה ןיא ןטלַאהעגרעטנוא םיא ןבָאה סָאװ .,,םידיגנ ןוא םיניצק 33,ם יי ה

 ץלא ןרָאװעג נָאט דצ גָאט ןוֿפ זיא סָאװ ,הדע ןַײז ןזַײּפש וצ ,ןנעװטנַײז ןוֿפ געמדַאֿפ רעייז

 יד ןוֿפ םיטש רעד וצ טרעהענוצ טינ ךיז ןבָאה טַײל עקיזַאד יד םעדָאװ .טַאטש ןיא דעסערג

 ,דָארב ןילרעב םַאדרעטשמַא ,עענָאטלַא ,גָארּפ ןיֵַאמ ד טרוֿפקנַא רֿפ ןיא םינבר

 :רַאֿפ יז ןבָאה ןוא םרח ןיא טגײלעגנַײרַא יײז ןבָאה סָאװ עקָאדק ,גנרעבמעל ,ענלי וו

 יד ןיא ןֿפורעגסױוא ןבָאה ןוא ,הרוּת רעד ןיא ןבידשרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,תוללק עלַא טימ ןטפָאש

 34 =רֿבח רעײז רדַאֿפ ןוא יז רַאֿפ ןטיה ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןלוש

 רֿבח ןַײז ןָאטעג טָאה ,דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא ןָאטעג טָאה עשר רעד טָא סָאװ ,סָאד ןוא

 דומלת ןופ םירֿפס יד טנערברַאֿפ ןבָאה ייז וו ,עילָאדָאּפ ןוא עטיק ןיא שימי קנַא רֿפ ֿבקער

 םווצמ יד ןַײז םייקמ יײז ןלעוו רהוז ןטיול רָאנ זַא ,טנָאזעג ןבָאה ןוא סַאנ ןטימ ןיא רעַײֿפ ןיא

 ןכאז עסואימ ןָאטעג ןֿבָאה ייז ןוא .ןטי ד הו ז ןֿפורעגנָא ךיז ייז ןבָאה דַאֿפרעד ןוא ,דוס יּפ לע

 ןעוועג לדתשמ ךיז ןבָאה טורַא טַײצ רעסיװעג ַא ןיא זַא ױזַא ,רעגייטש רעיײז טיול תולֿבנ ןוא

 הרובח רעד ןגעוו ןשרָאֿפסױא ןלָאז יז ,דנַאל ןופ םיכלמ יד ןטעבעג ןבָאה ןוא רודה ימכח יד

 ןענַיײז ןתמא רעד ןיא ןוא ןדִוי יוו ךיז ייז ןזיײוװ םינּפל סָאװ ,ןשטנעמ עטכעלש .עקיזָאד יד ןוֿפ

 יד יב ןרָאװעג טרעהרעד ןענַיײז דיר ערעײז ןוא .הנומא רעײז ןופ ןוא ןדִיי ןוֿפ טַײװ יז

 םירֿבח ליֿפ ענַײז ןוא קנַארֿפ ֿבקעי זיב ,ןֿפדור ןעמונעג ייז ןבָאה ייז ןוא דנַאפ םעד ןופ רעשרעה

 ןוא .רעינעמרַא יד ,ןטסירק עטלַא יד ןוֿפ ןביולג םעד ןעמונעגנַא ןבָאה ןוא טדמשעג ךיז ןבָאה

 ןיא קעדַא רע זיא ךָאנרעד .םירש יד ןוֿפ רענייא יו ן י ר ב טָאטש רעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע

 ,םוטעמוא םערָאװ .עטרמשענ יד ןוֿפ עלַא ןַאמ קיצפוֿפ םיא טימ ןוא ,ךא בנֿפָא טָאטש דעד

 זיא סע רעוו ןוא ,ןומה רעסיררנ ַא ןבילקענֿפיױנוצ םיא םורַא ךיז ןבָאה ,ןעננַאגעגכדוד זיא רע ּףוד

 ןיא דירב ןבירשעג טָאה רע ןוא .םײהַא טרעקעגמוא טינ ןיוש ךיז טָאה ,ןעז םיא ןעמוקעג

 ןקמעניענָא טינ ןרַאּפשנַײא טינ ךיז ןלָאז ייז ,ןדֶיי עלַא וצ ,טניט רעטיור טימ ןבירשעג ,שןערבקמ
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 זיא ש"מי עלעבייל ךיוא ??.םירפס:הלבק יד טיול עתמא יד זר "ז סָאװ ,חנ:ומא עסעפטסירק וד

 36.טדָאד םילרע יד ןשיווצ ןלַאֿפעג זיא ןוא טדמשעג ךיז טָאה ןןא ןרַאננּוא ןיא דנו ענ ןעדועג

 ךיז טימ טכארבענ טָאה ןוא ןעמיקענקירוצ זיא אייח הימחנ עשד דעטנַאמרעד רעד ןוא

 ,תומּכסה ןבעגעג ריז ףיוא ןבָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ םימכח עשידרפס יד ןוא ,םירֿפס ייווצ

 ןענרעל טינ ןשטנעמ ןייק טימ לָאז רע זַא לַאנתב ,םרה םעד םיא ןוֿפ ןעמונענּפַאדַא ןבָאה ייז לַײוװ

 םעד טקורדענּפָא טָאה דע ןוא .יֿבצ:יחבש ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טינ לָאז ןוא הלבק ןייק

 ןטעבעגרעביא טָאה רע זַא ,טלייצרעד רע טָאה םיא ןיא סָאװ 5,ןול דחי תולו קה. סרטנוק

 סָאװ ,תוֿבושּת-ילעב יד ןוֿפ םענייא יװ ןָא םיא ןעמענ ייז ןוא ,ןָאטעג הבושה טָאה ןוא םינבר יד

 רָאלק זיא ןיַאמ:טרדוֿפקנַארֿפ ןוֿפ םינבר יד רַאֿפ רָאנ .ןצרַאה ןצנַאנ ןטימ םוא ךיז ןרעק

 ןענַײז ןצרַאה ןטכעלש ןַײז ןיא ןוא ,ןנול טנָאז עשר רענעבירטענכדוד דעקיזאד רעד זַא ,ןרָאװעג

 ,ןואג רעסיורג רעד ןלױֿפַאב טָאה דַאֿפרעד .טנַיֿפ טָאה טָאנ סָאװ ,ןטייקסואימ עלַא ןַאדַאֿפ ךָאכ

 ײֿבקעי ֿבש,/ תוֿבושּה יד ןופ רבחמ רעד ,הּכ ה ֿבקעי ריידהומ דוֿבּכ ר"בא רעקיטרָאד רעד

 ןוֿפ ןושאד רדא ףוס ןלוש יד ןיא ןֿפורעגסױא טָאה ןעמ ןוא ,םיניד-יּתב ייווצ עקיטרָאד יד טימ

 סרטנוק םעד ןיא שדוק:ןישל ןיא ןדָאװעג טצעזעגרעֿביא זיא זורּכ רעד ןוא ,שטַײד ןיא 19 רָאר

 :ןושלה הלב 258 ר ש השיחה,

 ןעמַאזוצ ארובח רעקיליוה רעד ןוֿפ ןעמַאנ ןיא ןֿפורוצסיױא ןרָאװעג ןליזֿפאב זיא רימ,,

 ןיא סע ידו יוזַא :םיניד:יּתב ליווצ יד טימ ייירנ ד-בא ןואנ םעד ֿבר ןוא רערעל רעזדנוא טימ

 אימחנ ןעוועג רבחמ טָאה סע סָאװ ,רֿפס ַא ןרָאװעגנ טקורדענּפָא זיא דעת רָאי ןיא זַא ,טסּוװאב

 ןוא ,םישדק שדק,, ןוא "םיקלאל זוע,, : ןעמענ עקיליוה טימ ןֿפורעגנָא רֿפס םעד טָאה ןוא אייח

 ןענַײז סָאװ ,ןסַאז ןרָאװעג ןענוֿפעג םיא ןיא ןענַײז רֿפס םעד ןיא טכוזעג טָאה ןעמ יוװ םעדכָאנ

 טזָאלעג רימ ןבָאה רַאֿפרעד ןוא ,הריֿפּכ ןוא תוסריקיּפַא וצ הטונ ןענַײז יז לַײװ ,טָאנ ןנעק

 ןעמ זַא ,רבחמ םעד ןוא דֿפס ןקיזָאד םעד טַײצ רענעי ןיא ןעוװענ םידחמ ןבָאה ןוא ןֿפורסיוא

 ןענרעל טינ םולשו סח לָאז ןעמ זַא ןיוש אטישּפַא ןוא ,בוטש ןייק ןיא ןבַיײלב ןזָאל טינ ייז לָאז

 ייז ןוא ןליוּפ ןוא דנַאלשטַײד ןוֿפ םונבר עסיורג עלַא ןָאטעג ןבָאה יוזַא ןוא ,רֿפס םעד ןיא

 רעטציא ןוא .דאמשַא ןקז םעד רבחמ פעד ןוא רֿפס ןטנָאמרעד םעד םרח ןיא טגײלעגנַײרַא ןבָאה

 סרטנוק א םאדרעטשמַא ןיא ןקורדּפָא טזָאלעג טָאה רבחמ רעד זַא ,ןפָארטענ ךיז טָאה גנַאל טינ ָאד

 יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טנָאזעג טייטש טרָאד ןוא ,/"ןולדחי תולוקה,, ןעמָאנ ןַײז ןֿפורעגנָא טָאה ןוא

 םילודג:טלעוו יד סָאוו ,תומרח יד ןעוועג ריּתמ םיא ןבָאה יז זַא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ םימכח

 סע ןוא ,טלעוו רעתמא רעד ףיוא ןיוש ןענַײז יז ןוֿפ לייט ַא זַא טרֿפב ןוא ,טגײלענֿפױרַא ןבָאה

 יאדווַא ייז טָאה טלָאמעד ,תמא זיא סָאד ביוא ןוא ,ןניל ַא ןצנַאג ןיא זיא סע זַא ,ךעלגימ זיא

 סרטנוק ןטנָאמרעד םעד טול ולוֿפַא ןוא ,תועט ןיא טדיֿפעגנַײרַא ןוא טדערעגרעביא גנַאלש רעד

 גילדעוו ןוא ,םיאנּת עשוריֿפב יד טול רָאנ אקוד םרח םעד םיא ןופ ןעמונענּפָאדַא יז ןבָאה

 זיא רע ןוא םיאנת יד עלַא ףיוא ןעװענ רֿבוע רע טָאה ,טסּוװַאב זדנוא זיא סע ןוא טרעה ןעמ

 דייר יד ןיא ןביילנ םולשו סח ןדִיי ןלעװ דעמָאט ,ןַײז ששוח ףרַאדַאב ןעמ ןוא ,םרח ןיא ךָאנ

 םעד םיא ןוֿפ ןעמונענּפָארַא ןבָאה םימכח רעלָאֿפַאניטנַאטסנָאק רד זַא ,סרטנוק ןקיזָאד םעד ןוֿפ

 --.,םיֿבחּכ ענַײז ןוא רֿפס ןַײז טימ יאמשַא ןקז ןקיזָאד םעד ןַײז ֿברקמ םולשו סח ןלעוװ ןוא ,םרה

 לארשי ןוֿפ טָאג ןיא ןביולנ סָאװ ,יד עלַא וצ ףור רעקיטכעמ ַא טזָאלענסױדא טרעוװ דעּבירעד

 ןואנ ןטימ ןעמַאזוצ אדובה רעקילײה רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,דִוי ןעמָאנ ןטימ ְןָא ךיז ןֿפור ןוא

 עלא ןוֿפ תומרח עקידרעירֿפ יד עלַא זא ,ןסיוו ןזָאל וצ םיניד:יּתב ייווצ יד טימ ןיד-תיב-ֿבַא םעד

 םירֿפס ענַײז ןוא ןויח אייח אימחנ ןטנָאמדעד ןביוא םעד ןעוועג םירחמ ןבָאה סָאװ ,םינואג:דנַאל

 ייז רָאט דיי ןייק ןוא ,רעידֿפ יוװ טייקיטלינ ןוא טֿפַא"ק רעײז ןיא ךָאנ ןענַײז ,םיֿבחּכ ענַײז ןוא

 רעקידרעירֿפ רעד ןוא ,{ייז ןיא} םיא ןיא ןענדעל ןיוש אטישּפַא ןוא בוטש ןַײז ןיא ןביילב ןזָאל טינ

 לָאז סע ןוא ןעמוקַאב ליוװ סע לָאז טרעה סָאװ םעד ןוא .ןרָאװעג ןעמדנענּפָאדַא טינ זיא םדח

 39 ,ייסטוג ןוֿפ הכרב יד םיא ףיוא ןעמוק

 סָאװ ,ןשטנעמ יד ךָאנ ןשרָאֿפיצכָאנ ןליוּפ ןוֿפ טקישעג חילש ַא ןעמוקענ זיא ה"ּפּת רָאי ןיא

 טס28 ךיז ןטלַאה ,טרָא םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג עכלעו ,ייז ןוֿפ ְךֶס א סָאװ ,יֿבצ:יחבש ןיא ןביילג
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 :.רעד ןביוא םצעד ןוֿפ םעדײא םעד איע שי עשר םעד עגונב טייקידניז רעייז א

 -יטכיד א זיא רע יװ ױזַא לעטשנָא םעד טכַאמענ טָאה סָאװ 4,דיסחה אדוהי יבר ןטנָא

 טגַײלעגדעדינַא ךיז טָאה ןוא םַייּוניע ערעװש טימ טקינַײּפעג ךיז טָאה ןוא הֿבושּת:לעב רעק

 טָאה רע ןוא ,ןוט פאלק ַא םיא לָאז רעײנַײבדַאֿפ רעכילטיא ידּכ ,לוש רעד ןוֿפ לעווש ןפיוא

 א רע ןוא .יֿבצ-יתבש ןוֿפ ןעמָאנ םעד דעמ ןענָאמרעד וצ טינ העובש א טימ ךיז ףיוא ןעמונעג

 יז ןוא ,ףסוי ןב הישמ זיא רע זַא ,טנָאזענ תואיבנ טָאה ןוא העוֿבש רעד ףיוא ןעוװעג רבוע

 ןוֿפ יז וצ ןעמוקעג זיא סָאװ 412 וו ע ק 5 ָא שז ןוֿפ ר י א מ ה ש מ רֿבח ןַײז ןוא םיא ןקעדדרַאֿפ

 ,ילאנתנ ןברק, *ס ןוֿפ רבהמ רעד ,? יי וו 5אנ תנ 'והמּכ ֿברה ןרָאֿפעג זיא רַאֿפרעד ןוא .ןליוּפ

 ןוא 42.יֿבצ:יתבש ןיא ןביילנ סָאװ יד ןוֿפ ךס ַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה טרָאד ךיוא לילוו ,גָארּפ ןרֿפ

 ןעמָאנ ןטימ הדוא ןַא רענייא ןענאטשענוצ םיא 'וצ זוא 42,םיײהנַאמ ןיא ןעווענ זיא ריאמ השמ זַא

 טקעלּפנַא פשר רעד טָאה ןקיזָאד סעד .םיא טימ ןעגנאנעג חוטשּפ ןַײז ןיא זיא סָאװ ,היחתּפ 'ד

 ןנָאזסױא טינ טעוװ רע זַא ,הּכ:תעיקתח א םיא ןוֿפ ןעמונענ טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,ץרַאה ץנַאג ןַײיז

 .קנַא רֿפ רעד טַײצ רענעי ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה טרָאד ןיא .ביולרעד ןיפז טי ןדילס דוס ןַײז

 טָא ןענלאנענ זיא .םדדד בײ5 'ר סנרּפ רעד ןוא סרננע דוד ר"מּכ ןײד דעטרדוֿפ

 םיא וצ סנרּפ רעד טָאה .סנרּפ ןטנָאמרעד םעד השעמ יד טלייצרעד טָאה ןוא היהתּפ 'דר רעד

 .ָאקער , א ןבענ םיא לעוװ ךיא ןוא ,טרוֿפקנַארּפ ןייק ןיינ לָאז רע ,ןיִלא םיא דער ןוא יג ; טגָאזעג

 רעדיוו היהתּפ 'ר זיא .ןבייהרעד ןוא רוֿבּכ ןבענּפָא םיא לָאז רע זַא ,רעײּפש מיר וצ *?ןָאיצידנַאמ

 רעד ןיא ןציז ָאד וטסֿפרַאד סָאװ ;טנָאזעג םיא וצ טָאה ןוא ןריאמ השמ ןטנַאמדעד םוצ קעװַא

 רעד ןיא יײנ דעמַא ,דוס ןַײד ןקעדוצֿפוא גנירג זיא סע ןוא ,ןשטנעמ קיצניװ טימ טָאטש רעניילק

 טָאה יױזַא ןוא .דייר ענַײד וצ ןטסולג סָאװ ,ךס א ןַארַאֿפ ןענַײז ןטרַאד ,טרופקנַאדֿפ טָאטש רעסיורג

 טַפ5 יד ַײב ןטעבענ ןוא טסָאּפ ךרוד ןבירשענקעװַא דלַאב טָאה סנרּפ ביל 'ר ןוא .ןָאטענ רע

 ןיא ןוא .ןכאמסיורַא טינ ךיז יײז ןוֿפ לָאז רע ןוא ,:יוא ןַא םיא םףיוא ןטלאה ןלָאז יז ,להק ןוֿפ

 ןבָאה ןוא טרָא רעײז וצ טרעקענמיא ךיז ןײד רעד ןוא סנדּפ רעד ןבָאה םורַא טַײצ לקיטש ַא

 ענַײז עלַא טימ עוועקלָאשז ןוֿפ ןריאמ:השמ םעד לציּפש ַא ךרוד ןעגנערב וצ ןהיחתּפ 'ר ןליוֿפַאב

 טכַאמענ טָאה ןַאמ דעד ןוא .ייינ ץ"ּכ *י 'רהומ ןיד:תיב-ֿבא םעד ןואג םעד ןוֿפ בוטש ןיא םיֿבתּכ

 זיא ,םיײהנַאמ ןיא זדנוא טימ ןעוועג זיא סָאװ ,סנדּפ רעד טָא :םיא יצ טנָאזעג טָאה ןוא יירד ַא

 םוק טציא ןוא .ןנָאז טסעװ וד סָאװ ץלַא ןיא ןטלטהרעטנוא ךיד ליוו ןוא םייהַא קירוצ ןעמיקעג

 ןואנ םעד ןופ זיוה ןיא טכארבעג םיא טָאה היחתּפ 'ר ןוא .ןַײרַא בוטש ןיא םיא וצ דימ טימ

 .ןסיורד ןיא ןוא בוטש ןיא םיא ףיוא סרעטיה טלעטשעגקעװַא טָאה ןעמ ןוא .ןיד.תיב-ֿבַא םעד

 ריד טעװ סע ,עשר וד, :טנָאזעג טָאה ןוא דייר עברַאה םיא טימ טדערענ טָאה ֿבר רעד ןוא

 ,רעמוטש ַא ."רעהַא ןעמוק וצ טדערעגנַײא ךיד טָאה ץרַאה ןַײד ןוֿפ טייקזייב יד ,ןַײז טכעלש

 .עג ענַײז טנֿפעעג טָאה ןעמ ןוא .סטכעלש טינ סטוג טינ ,טשינרָאג ןדער טנָאקענ טשינ רע טָאה

 סע ןוא ,ןכַאז עסואימ ךס א יז ןיא ןרָאװענ ןענוֿפעג ןענַיײז סע ןוא ןגיוא ענַײז רַאֿפ ןסטֿפירש

 ןעמ ןוא .רֿבצ:יחבש ןיא ןביולנ םעד ןטלַאה סָאװ ,ןשטנעמ עּלַא טנכײצרַאֿפ ןעוועג ייז ןיא א

 זיא סע עקַאט ןוא ,ןשטנעמ ענעי ךָאנ טשרַאֿפענכָאנ טָאה ןעמ ןוא ןיד:תיב א טצעזעגקעװַא ט

 דלַאב יװ ,יתובר ,וצ טרעה, 4 ןושלה הזב לוש ןיא יֿפורוצסיוא ןלוֿפַאב טָאה ןעמ ןוא א

 ,עװעקלָאשז ןוֿפ ריאמ ןב השמ שטנעמ רעקיטכערטדעדינ ַא ןעגנַאנעגכדוד זדנוא יב ָאד זיא סע

 ,קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ןיז יד ןריֿפרַאפ וצ ןוא ןדעדוצדעביא טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ םודַא טיינ סָאװ

 ףיז ןעניֿפעג סע ידו יױזַא ,ןביולג ןכעפדעש א ןוא ןשלַאֿפ א ומש המי יֿבצ-יחבש ןיא ןביילנ ןלָאז יז

 סָאװ ,ןעגנורעטסעל ןַארַאֿפ ןענירז ייז ןיא סָאװ ,ןסטֿפירשעג ענעדײשרַאֿפ תמא ןַא טימ םיא ַײב

 זיא רע זא ,קיטנעק זיא םישעמ ענַײז ןוֿפ ןוא ,ןעננערבֿפױרַא סינ ריּפַצּפ ןֿפידא ייז רָאט ןעמ

 עקילייה יד ןלױֿפַאב ןבָאה רעבירעד ,םיעשר דנוב א ןוֿפ דניז רַאֿפ רעלטימרַאפ ַא ןוא חילש א

 זָאל וצ ןוא ןֿפורוצסיױא ןיד-תיב ןַײז ןוא ד"בא םעד ןואנ םעד בר םעד ר"ומ טימ ןעמַאזוצ ארוֿבח

 ןוֿפ ריאמ השמ שטנעמ רעקיטכעיטרעדינ רעד זַא ,לעֿפַאב רעזדנוא ןגלָאֿפ סָאװ ,עלַא וצ ןסיוו

 ןוא ןסייוו סָאװ ,עלַא ןוא ש"מי יֿבצ:יתבש ןיא סרעביילנ חֹּכ רעד טימ ןעמַאזוצ ש"מי עװעקלָאשז

 ןיא ןוא םרח ןיא טגײפעגנַײרַא ןענַײז ,זיא סע סָאװ טימ ייז ןֿפלעה ןוא סרעביילג ידו ייז ןענעק
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 ןטשרעּבייא ןוֿפ ייז ןענַייז ןטלָאשרַאֿפ ,עדניימעג רעשידִוי רעצנַאנ רעד ןוֿפ טדײשענּפָא ןוא יודינ

 רעדעי ןוא ,ןברַאטש ייז ןלָאז טנלע ןוא ןַײז ייז ןלָאז טנלע ,ןיד:תיב ןטשרעטנוא ןוֿפ ןוא ןיד:תיב

 רמוחו 5ק א ןוא תומא 'ד ערעייז ןיא ןייג טינ לָאז דִוי ןעמָאנ ןטימ ןָא ךיז טֿפור סָאװ רענייא

 סָאװ ,עלַא טימ םענעטלָאשרַאפ ןקיזָאד םעד ןַײז ףרצמ טינ רָאט ןעמ זַא ,רמוחו לק א ןוֿפ ונב ןב

 ןלעוװ ןוא ןעמוק ןלעוו ליז זיב ,טיײקיליײה ןופ ןינע ןַא רצ ,רעטנוא םיא ןטלַאה ןוא םיא ןיא ןביילנ

 רעײז ןוֿפ ןרָאװעג טלצרָאװעגסלוא זיא סע זַא ,ןניוא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ הבושת עלרפ ַא ןעמעננָא

 טָאה סָאװ רענייא יװ ,ברַאה זיא הֿבושה רעייז ןוא ,הבשחמ עטכעלש ַאזַא ןצנַאנ ןיא דָאנ ץרַאה

 .הרות רעצנַאנ ןייז ןיא ןוא טָאנ ןיא ןביולנ ןיא שנקוילעג טָאה ןוא הנומא רעד םיוא ןעוועג רֿבוע

 רעוװ ,ןכעלטיא ףיוא םרח ןוֿפ םָארטש ןטימ ןענערָאװ ןוא ןסיוו ןזָאל ןוא ןֿפורסיוא ךיא וט ךיוא ןוא

 ןוֿפ טסּוװאב ןענַייז סָאװ יד ַײס ,שיימי יֿבצ-יחבש ןיא סרעביילנ יד סע ןענַײז רעוװ ,העידי א טָאה סע

 ןעמוק וצ סייוו סָאװ רענייא רעדעו בייוחמ זיא סע זַא ,אטינ ָאד ןענַײז סָאװ יד יײס ןוא ןענַאד

 .סיוא ןוא ןסַײרוצסילא הווצמ א זיא סע לדיוו .ןכעלטנפערַאֿפ ייז ןוא ו"רנ ד"בא םעד ןואנ םוצ

 עקיזָאד יד טנלָאֿפ סָאװ ,רעד ןוא .ןַײז וצ ףדוד ייז ןוא יֿבצ:יחבש ןיא סרעביילג יד ןעלצרָאװּוצ

 ,ןטסעֿפטנורג עריא ףיוא הנומא יד קעװַא טלעטש ןוא ןבעל ןוֿפ םיוב םעד ןָא ןָא ךיז טלַאה ,דייר

 4י."הלראג יד ןעז וצ ןַײז הכוז טעוװ רע

 רעד ,ןגיובנלע:עצַאק לאקזחי 'הומ ןואנ רעד ֿבר רעד ןָאטעג טָאה יױזַא ןוא

 :מַאה:ענַאטלַא תוליהק ַײרד יד ןיא ןֿפודוצסיױא ןליוֿפַאב טָאה ןוא ,"לאקזחי תסנּכ. יס ןוֿפ רבחמ

 :רעטשמַא ןיא ביל-יירא 'הומ ןיאנ רעד ֿבד דעד ןָאטענ טָאה יױזַא ןוא 46 ,קעבזדנאוו-גרוב

 :נַײדַא ןוא ןֿפורעגסיױא ןבָאה ייז סָאװ 45/ג ָא ד פ ןיא םינבר יד ןָאטענ ןבָאה יזזַא ןוא 4,ם א ד

 ןיא ןביײלנ סָאװ עלַא תיוא םרח ןטנַאמרעד ןביוא ןצנַאג םעד להק ןוֿפ סדטנוק ןיא ןבירשענ

 ברה ןב ןתנוהי ,סליטר ןועמש יבר +9םיא ףיױא ןענַײז טעמתחעג ןוא ,יֿבצ:יתבש

 ןב ?אומש לןמלז המלש ר"דוהמב קחצי ה-דהלז עטנ ר-רוהמ הולמתה

 בקעי 52סלדניב אפזוי ?ןיטיװַאל קחצי יגלל*צז אריּפש הלא יהומ איאל

 רשא כענרובמאה בקאי ,גדובזנינ השמ ,גרובסערּפ םהרֿבא ,טדאטשטכיל

 ךרוד ןרָאװענ טקיטעטשַאב ןענַײז תומיחח יד עלַא ןוא *2דריֿפ ףלָאװ 52סרזוע לישנַא

 5/.ךוב ןיא ןדָאװעג ןבירשרַאֿפ זיא סע ןוא ,טכַאמ רעד

 ןעמ טָאה |1725) ה"*ּפת רָאי ןופ לולא ןיא דעדָאד טדוֿפקנַא רפ ןוֿפ דירי םעד תיוא

 ד-ֿפא לכיימ ר"רוהמּכ ןעמורֿפ םעד ֿבר םעד ןוֿפ לעֿפַאב ןטױל םדרח םעד ןֿפורעגסױא טרָאד

 58הנידמ רעד ןוֿפ ןוא ןילרעב הליהק דעד ןוֿפ

 ת ו ר 9 ה

 : ןענעכײצַאב ,תורעה יד ןיא טצונַאב טֿפָא ןרעװ סָאװ ,תוֿבּת-ישָאר יד

 ,ל"רּת גרעבמעל ,ץ"בעי ןוֿפ "תואנקה תרות ,--ק"הּת

 ילּת ,'ריבד, 'לרַאֿפ ,טגַאלֿפױא עט3 ,"םידיסחהו םיאתבשה םילגוקמה תודלותל. ,אנהּכ דוד-=אנהּכ

 ,ז"ּפרּת---ב"ח ;ו"ּפרּת---א"ח ,יֿבָא

 ,ח"ּפרּת םילשורי ,ּב"ח ,ןילביר ןוֿפ ?גסױרַא ,"םילשורי למכח תודלוּת ,-=-ןיקמורֿפ

 'דיי ןוס עטכישעג ענײמעגלַא ,וָאנבוד .143 ,ןיקמורּפ .121 ,1 ,אנהּכ .ז"ב ןוא ו"נ */ ,ק"הּת עז 1

 .350 ,ע1ז ,(שטַײד) קלָאֿפ

 .א"א 212 1{ ןוא 228 ,{ רעכיברָאי ס?ירב ךיוא עז .וו"א 141 ,ןיקמורֿפ .וו"א 119 ,טרָאד ,אנהּכ ?

 .טנַאקַאב טינ טרָא רעדנַא ןַא ןוֿפ זיא עטַאד יד 3

 .351 ,טרָאד ,וָאנבוד ,143 ,ןיקמורֿפ עז .ויינ יז ,ק"הּת 4

 'ה ףיוא יֿבצ םכח םעד ןוֿפ הֿבושּת רעד ןגעװ ,טרָאד ,ק"הּת עז .לישעה 'רב לואש 'ר זיא סָאד 5

 .הלאש סלואש



 סצקיניבצייתבש יד ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ 150

 .'רּכו ץ"ש ןיא הנומא רענעטלָאשרַאֿב רעד ןגעק דײרֿפָארטש טימ ךיראמ טרָאד זיא רע ,וינ ,ק"הּת 6

 רעד ןיא הרות-רֿפס ַא ןעגנערבוצנַײרא דיסח הדוחי 'ר טרעװרַאֿפ טָאה יֿבצ םכח רעד ,ו"ינ ,ק"הּת 7

 ,לוש רעשרעבַײװ

 ,143 ,ןיקמורֿפ 8

 ,122 ,{ ,אנהֹּכ .144 ,טרָאד 9

 .ז1 ,קיהּת 0

 .טלעֿפ גנולײצרעד רעד ןוֿפ בַײהנָא רצד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאדנוֿפ 1

 װ"א 186 ,175 ,11 טרֿפב ןוא ,122 ,{ ,אנהּכ .ו"א ו"נ ,ק"הּת ןיא םיא ןנעװ טײטש סע סָאװ עז 2

 ,ךעלריֿפסיױא
7 

 .עֵז יב 'וװָאנבוד ןוא 10 'ב ,עטכישעג ,ץערג ןוא וו"א 123 ,{ ,אנהּכ ךיוא .רעטַײװ 'ז .ןויח אייח הימחנ

 .ב"ט--ט"נ ,ק"הּת ןיא טקורדעגּפָא זיא ה"צּת רָאי ןוֿכ םרח ןוֿפ חסֹונ רעד 4

 .147 ,ןיקמורֿפ .ח"נ ,ק"הּת ,לכימ לאיחי 'ר זיא סָאד 5

 ,ב"ס--ט*נ ,ק"הּת ןיא ךיז טניֿפצג ה"עּת רָאי ןוֿפ םרח ןוֿפ חסונ רעד 6

 .ָאטינ ק"הּת ןיא זיא 7

 .ו"ס ןוא ג"ס ,ב"ס ,ק"הּת ןיא טקורדעגּפָא .ד"עּת רָאי ןוֿפ 8

 ,א"ס ,ק"הּת ךיוא עז .טרָאד ,וָאנבוד ןוא טרָאד ,ץערג ַײב ךיוא ,וו''א 125 ,{ ,אנהּכ 9

 .126 ,טרָאד ,אנהֹּכ עז ."אדוחיד אזרא :ןַײז ףרַאד סע ,י"ּכ ןיא טײטש ױזַא 0

 ,129 ,טרָאד ,אנהּכ .א'יס ,ק"הּת עז 1

 ,וו'א ד""ס ,ק"הּת ןיא ךיוא טקורדעגּפָא 22

 .134 ,1 ,אנהּכ .'ע--טי'ס *ז ףוס ,ק"הּת 3

 .א"יע ,קייהּת 4

 .136 ,טרָאד ,אנהּכ ךיוא עז .טרָאד 5

 רשע רחא ...'וכו םכחוה רבכש רחא , :א"צ 'ז ,ל"הּת ןיא תואב תוא טעמּכ ךיז טניֿפעג ץלַא סָאד 6

 .טרָאד טלעֿפ עקירעביא סָאד רעבָא ,י"םינש

 ,138 ,1 ,אנהּכ .טרָאד ,ק"הּת 7

 .184 ,טרָאד ןוא װי*א 108 ,11 ,אנהּכ .װייא 171 11 ,(1.66) וועל ןוֿפ ןטֿפירש עטלמַאזעג יד עז 28

 .41 יז ,((6/ ,זעג 'טיל רעד ןוֿפ ךוברָאי םעד ןיא ,שטַײד) ץינסָארּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג ,ןַאמַײרֿפ

 ,1| ,אנהּכ ַײב י"*ּכ ַא טול חסונ רעדנא ןַא ןיא השעמ עצנַאג יד ךיוא עז .ב""ע זיב א""ע ,ק"הּת 29

72+--174. 

 ,ןַאמַײרֿפ עז .'תוריאמ םינּפ, ּת'יוש יד ןוֿפ רבחמ רעד ,יזנּכשַא קחצי 'רב ריאמ 'ר זיא םָאד 0

 ינמודמפ חקּפ םש היה ןכא , ;טרָא םעד ןיא טײטש קיֹהּת ןיא .2 הרעה ,109 ,11 ,אנהּכ .3/ 7 ,וייצד

 .""ריאמ רי"רוהמכ ןואגח

 .'"ףרש תשיחל/, *ס םעד ןוֿפ ,אייפ ,טרָאד ןוא ב""ע ,קיהּת 1

 .175 ,11 ,אנהּכ .בייע ,קיהּת 2

 ,(שטַײד) ץלַאֿפרוק ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג ,ןײטשנעװעל ַײב ןעמונעג זיא י"ּכ םעד ןוֿפ ,טרָאד 3

 .1 הר:ה ,200 "

 ,175 ,טרָאד ,אנהּכ .טייפ 'ּפ ,קייהּת צז 4

 24 ןעלטיּפַאק יד וצ ןָא טיג װָאנבוד סָאװ ,רוטַארעטיל יד עז ןטסיקנַארֿפ יד ןוא ןקנַארֿפ ןגעװ 5

 .וייּפרּת ןילרעב ,ײקנַארֿפ תיב ילּת לע;, װָאשַאבור .ז ןוֿפ ךוב סָאד ןבעגוצ ןעמ ףרַאד וצרעד .411 'ב ןוֿפ 25 ןוא

 .175 ,11 ,אנהּכ .'ב 'א ,ןתנוהי תיב עז 6

 .139 ,{ ,אנהּכ .בי"ע ,קי'הּת .ויּפּת םַאדרעטשמַא ןיא טקורדעג 7

 .דייצ יז ,קיהּת ןיא טקורדעגרעביא ןוא טקורדענּפָא טרָאד זיא זורּכ רעד ,וייפּת אנעה ןיא טקורדעג 8

 ,םייּוניש עקינײא טימ ,'פ ,קיֹהּת ןיא ןענַאדזיב

 .122 ,{ ,אנהּכ .ה"נ ףד ,"ןואה תוחול תריבש,, .א"יּפ ןוא הייע קיהּת 0

 .175 ,11 ,אנהֹּכ .וי'א דיע קיֹהּת 41

 .וייע--הייצ ,קייהת 42



 151 סצקיניבצ-יתבש יד ןוֿפ עטכישעג לעד ֹוצ

 ,175 ,1| ,אנהכ עז .ר"ע *ז ,ק"הּת ןיא תוכירַאב טלײצרעד טרעװ ןינע רעצנַאג רעד 3

 .וי'צ יז ,ל"הּת ןיא טקורדעגּפָא זיא זורּכ ןוֿפ טסקעט רעד 4

 ,יצ יז ,ק"הּת ןיא ןענַאדזיב 4

 ,ק"הּת ןיא טקורדעגּפָא זיא ,ענָאטלַא ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא זיא סָאװ ,זורּכ ןוֿפ טסקעט רעד 46

 ,דייפ יז טרָאד ךיוא עז .טנָאמרצד טינ ןגיובנלענעצַאק לאקזחי 'ר ןוֿפ ןנמָאנ רעד ןיא טרָאד רעבָא ,זייע---וייע

 .(?עבזדנַאװ-- גרובמַאה--ענַאטלַא=) ו"הא תוליהק ַײרד יד ןוֿפ די"בא םעד ,ֿבר ןופ ֿבתֹּכ םעד

 ֿבא ח"י םוא לוש רעמַאדרעטשמַא רעד ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסיױא זיא סָאװ ,זורּכ ןוֿפ טסקעט רעד 7

 ,טנָאמרעד טינ טרָאד זיא ביל הירא 'ר ןוֿפ ןעמָאנ רעד רעבָא ,ח"ע--ז"ע ,ק"הּת ןיא טקורדעגּפָא ךיוא זיא ,ה"ּפּת

 ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא זיא סָאװ ,זֹורּכ םעד ןוֿפ טסקעט רציונעג רעד : ט""ע--ה"צ * ,ק"הּת ןיא 8

 םיא ףיוא טעמתחעג ןענַײז סע זַא ,טכַאמ רעד ךרוד טקיטעטשַאב ןוא סקנּפ ןשלהק ןיא ןבירשרַאֿפ ןוא גָארּפ

 ןוא ןעמענ עשידַיי ערעײז טימ ,טגַאה רענעגײא רעײז טימ עקַאט, ןטנוא טנכערעגסיוא ןענַײז סָאװ ,יד עלַא

 ."ךַארּפש רעדמערֿפ רעד ןיא

 .טטַאנָאמ,, רעלסערב יד ךיוא עז .טייע *ז ,ק"הּת ןיא ךיוא ךיז ןעניֿפעג עטעמתחעג יד ןוֿפ ןעמענ יד 49

 .214 יז ,1887 ,יטֿפירש

 "תוחּפשמ רעגָארּפ. ק ָא ה ךיוא עז .'גארפמו ןיבוא שאמ לצומ דוא לי'גס שי'מד ל'יקוצז ,:ק"הּת ןיא 0

 ,0048 רעמונ ,394 יז ,(שטַײד)

 .53 רצמונ ד"נ *ז ,/דצלג, צז 1

 ,195 יז ,1,64246 ע611661סטת} ,ןַאמֿפױק ,233 *ז ,װצד ,קָאה עז 2

 .027 'ונ ,40 יז ,וװיצד ,קָאה 3

 ."ןביוה ןטיש השמ,, :רעטַײװ טײטש קייהּת ןיא .101 'יונ ,"דעלג, .95 *ז ,טרָאד 4

 .212 'יונ ,242 *ז ,קָאה 5

 .195 יז ,טרָאד ,ןַאמֿפױק ךיוא עז .אדריפ : קייהּת ןיא 56 }

 .48 הרעה ןביוא עז 5/

 ר"הומ וצ זיגאה השמ 'ר ןוֿפ ווירב ַא ןוֿפ טֿפירשּפָא יד ו"פ 'ז ,טרָאד ךיוא עז .ב"יפ */ ,ק"הּת 5

 .ןּפּת רָאי ןוֿפ ,ןילרב ק"'דבא לֵכיִמ



 תודיסח רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג רעד וצ

 (הֿפיח שטיװָאניבַאר ףלָאװ ר"ד ןוֿפ

 גנוגעװַאב רעשידיסח רעד ןיא עלָאר ריא ןוא תודיסח רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג יד
 טנָאמרעד װָא נבוד .ןרָאװעג טצַאשצגּפָא ןוא טשרָאֿפעגסױא גונעג טינ םויה דע ןענַײז
 .רָאֿפ רעד ןיא ןענַײז ,ןעמוקעגֿפױא זיא תודיסח יד ןעו ,ןרָאי יד ןיא ןיוש זַא ,וליֿפַא

 םידיסח םֹּתֹס זַא ױזַא ,םידיסח סעּפורג עמייהעג ןעועג ,ןיל רַא ק ןיא ,קטניּפ ןוֿפ טָאטש

 ךיז טָאה ןילרַאק ןיא זַא ןוא !,/רענילרַאק, רעדָא "רעשטירזעמ, ןֿפור ןעמ טגעלֿפ

 טָאה סָאװ ,םידגנתמ ןוא םידיסח יד ןשיװצ ןֿפמַאק עטסרעווש יד ןוֿפ רענייא טליּפשעגּפָא
 םזידיסח ןגעװ ךוב ןַײז ןיא טיג יקצעדָאר ָא ה ךיוא ?,רָאי קיסַײרד רעביא טרעיודעג

 יד רעבָא ?תודיסח רענילרַאק ןוֿפ רעטָאֿפ ןוא רעדנירג םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא
 -רָאֿפ עריא ןוֿפ עלָאר יד ןוא ןילרַאק ןיא גנוגעװַאב רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא עכעלטכישעג

 תוֿפידר יד תעשב לרוג רעייז ,עטיל רעשינבר רעד ןיא תודיסח ןוֿפ םיצולח יד ,רעייטש
 רעקיטסַײג רעייז ,םידגנתמ יד טימ ףמַאק רעד ןוא עטיל ןיא םינבר ןוא תוליהק יד דצמ

 .רעטעּפש יד ךיוא יװ ,ןעגנוטכיר עשידיסח עקידתונכש יד וצ גנולעטש רעייז ןוא תוהמ
 -טַײצ רעטצצל רעד זיב טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא תודיסח רענילרַאק ןוֿפ גנולקיװטנַא עקיד

 .םזידיסח רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טַאלב ןבירשַאב טינ ַא ןבילבעג זיא ץלַא סָאד

 רעשידגנתמ רעד ןוֿפ םיֿבתּכ עטסטלע יד ןיא רימ ןעניפעג ?רענילרַאק, ןעמָאנ םעד

 עטשרע יד ןוֿפ רוטַארעטיל-ןרַאומעמ רעד ןיא *,1772 רָאי ןיא רוטַארעטיל רעשימצלָאּפ

 ןרָאי יד ןיא טַאנעס ןשיסור ןוֿפ ןטקַא יד ןיא ?*,תודיסח ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ ןוֿפ ןרָאי

 עלַא יד ןיא '.טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןיא ךַארּפשקלָאֿפ רעד ןיא ןוא * 1801--0
 .שידגנתמ םעד ןנעװ ."רענילרַאק, ןעמָאנ םעד טימ םידיסח םּתס ןעמ טֿפור םירוקמ

 5צסצג ןוא *װָאנבוד ןבירשעג ןבָאה 1801-1796 ןרָאי יד ןיא ףמַאק ןשידיסח

 ןוֿפ עבַא:סױא עשֵיע רב צ ה יד רעטַײװ ןוא ָאד ןריטיצ רימ) תוד:סחה תודלוּת ,װ ָא נבֹוד .ש= }1

 שז ג 6+2, (6?165068100 06ז }ט06ת ךיוא עז ;271 ,146 ,111 *ז ,("ריבד. ןוֿפ 'גסורַא ,קרעװ םעד

 .(1900 ,גיצּפַײל) 557 ןוא 107 'ז ,81 יב

 .221 ,157 ,146 ,111 + ,ח"צד ,טָאנברד .ש .2

 .(1928 ,ֿיֿבָאילּת) ו"א 113 *ז 11 'ב ,םידיסחהו תֹודיסחה ,ק צעדָארָאה .א .ש 3

 םוצ הֿפסוה ,(68551014מ8 ,װ ָא נבוד .ש ןוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ ,*םירוצ תונרחו םיצירצ רימז,/ 4

 : .(1918 ,גרוברעטעּפ) 25 *ז ,11 'ב ,*רבצה,ךובלמַאז

 5 52|!סזגסמ 1/3תוסמפ 1.6060596900100?ס, 8612099. ץסמ !'זסתמסז (2!תסמּסת, 1911)

 ;ןטנוא עז םיטרּפ ,(1928 ,ענליו ,"רָאמָאט, 'לרַאֿפ :גנוצעזרעביא עשידַיי ַא ךיוא ןַארַאֿפ .188 '

 ,(118612, (1650810016 ַײב טריטיצ ,322 * ,111 'ב (ג 6 ש ס1ז 6, 1118601/6 068 2016 55

 :55/ יז .20

 .280-25 7 "ז ,(1910 ,גנוב-עטעּכ) 111 יב ,282620885 (:1822:8 ןיא ווָאנבוד ןוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ 6

 .15 יז 4 יב (1925 ,ענליװ) ,עכָאּפצ ןַײז ןיא רעבָאלטָאג .ב .א ןיקדירֿפ .א ?7

 ןוז יב ,"ַאנירַאטס 'רוועי, ןיא 'טרַא ןַײז ןוא ,39--30 'רגַארַאּפ ,תודיסחה תודלוּת ,וװ ָא ג בו ד 8

 ,8ת6108162801780 קעססאסזס חק88עדסתפס182 8 2414420ע20אץ0 6סץפסץ :(1910)

 .(1906 ,גרוברעטע?כ) ו"א 143 'ז ,םםקסא 8 תסססעװ ,ןעסעג * 7?
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 םידיסח רענילוַאק יד ןוֿפ עלָאר יד זַא ױזַא ,טקנוּפדנַאטש רעדנַא ץנַאג ַא ןוֿפ רעבָא
 .ןרָאװעג ןטכױלַאב גונעג טינ זיא

 טצונַאב ךיא בָאה תודיסח רענילרַאק ןוֿפ הרוּת ןוא עטכישעג יד ןבַײרשַאב םַײב
 עשימעלָאּפ עשידיסח .שידגנתמ יד ןרעהעג עטשרע יד וצ .הּפ-לעבשו ֿבתכבש םירוקמ
 רעד ןוֿפ ויכרַא ןיא ןענוֿפעג בָאה ךיא סָאװ ,"םישודק םיֿבתּכ, יד ךיוא יװ ,רוטַארעטיל
 עכעלטכישעג ןוא גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ ןטקַא יד ,עיטסַאניד-םיקידצ רענילרַאק
 ןיא ןדִיי יד ןוֿפ בצמ ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ ,ןכעלטֿפַאשטריװ םעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ
 הּפ.לעבש םירוקמ יד וצ .טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה תודיסח רענילרַאק ּױװ ,ןטנגעג יד
 רענילרַאק רעד ןוֿפ "םיקידצ, עקיטנַײה יד ןגעװ תועידי עכעלנעזרעּפ יד ןרעהעג
 סָאװ ,ןטקַאֿפ ןוא ןענָאזרעּפ יד ןגעװ סעדנעגעל ןוא תוישעמ-ירוּפיס יד ןיא עיטסַאניד
 ,תודיסח רעגילרַאק וצ תוכַײש ַא ןבָאה

1 
 (1760) ט"שעב ןוֿפ טוט םוצ זיב עטיל ןיא תודיסח ןוֿפ ֿבצמ רעד

 ןוֿפ ןצניװָארּפ-םורד לד ןיא ןענַאטשעג זיא גנוגעװַאב רעשידיסח רעד ןוֿפ גיוו יד

 -ןקַאזָאק ןוא םד-תולילע ןוֿפ רעֿפסָאמטַא רעד ןיא ,ָאד .ןילָאװ ןוא עילָאדָאּפ ןיא ; ןלױּפ

 ןיא .דילסנבעל עשידיסח עשיטַאטסקע עטשרע סָאד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה ,תוטיחש

 ןילָאװ ןיא ,ט"שעב רעד ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ןרָאװעג *הלגתנ, זיא עילָאדָאּפ

 .שטירצזעמ ןוֿפ "דיגמ רעסיורג; רעד ,רעב-ֿבוד 'ר שרוי ןוא דימלּת ןַײז טבעלעג טָאה

 יד ןיא לעיצעּפס ךיז טָאה טַײצ רענעי ןוֿפ םיאנּת עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ יד תמחמ

 רעד רַאֿפ ןדָאב רעקיטסניג רעד ןֿפַאשעג ,ענִיַארקוא ןיא טניימ סָאד ,ןצניװָארּפ - םור ד

 טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא ןט17 ןיא ָאד טָאה ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא .גנוגעוװַאב רעשידיסח

 ןוא ןקַאזָאק ןוֿפ ןדנַאטשֿפױא-המוהמ ןוא עיכרַאנַא עלוֿפ ַא רעהֿפױא ןָא טעמּכ טשרעהעג

 םעד טכַאמעג ֿבורח ןצנַאג ןיא טעמּכ ןבָאה סָאװ ,ןעמָארגָאּפ ןוא גירק-רעגריב ,םירעיוּפ

 ֿבור סָאד ,ןעוועג טינ ָאד ןענַײז סרעטנעצ עשיטָאטש עשידִיי עסיורג ןייק .ֿבושי ןשידִײי

 ,תוֿפידר ןוא ןעמָארגָאּפ יד רעביא .ךעלטעטש עניילק ןוא רעֿפרעד ןיא טבעלעג ןבָאה ןדִיי

 קרַאטש ןסַאמ עשידִיי יד ןענַײז תוסנרּפ ןוֿפ ןעגנוצענערגַאב ןוא תוריזג ענעדיײשרַאֿפ יד

 טקעװעגֿפױא ןבָאה טיונ יד ןוא סצֿפָארטסַאטַאק עשיטילָאּפ עקיזָאד יד .ןרָאװעג טמצרָארַאֿפ

 הלואג רעד ךָאנ ךיוא ןוא ללּכ ןוֿפ הלואג רעד ךָאנ סֿפַאשקנעב ַא ,טֿפַאשקנעב-הישמ ַא

 .רקשה-יחישמ עלַא טצמּכ זַא ,רימ ןעעז ױזַא .ךיז רַאֿפ ןשטנעמ ןדעי רַאֿפ ,טרּפ ןרַאֿפ

 רקיע רעד טיײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה (קנַארֿפ ֿבקעי ,דיסח הדוהי ,ךאלמ םייח) ןעגנוגעווַאב

 ,ןעװעג טינ ָאד ןענַײז סרעטנעצ-רוטלוק עסיורג ןייק .ןצניוװָארּפ - םו ר ד עקיזָאד יד ןיא
 ןוֿפ גנוכַאװשּפָא רעד וצ ןוא טַײקמצרָא רע קיטס ַײג ַא וצ ךיוא טריֿפעג טָאה סָאד ןוא -

 .רעקירעדינ ַא ןעװעג זיא הרוּתה .דומיל ןוֿפ ֿבצמ רעד .סעיצוטיטסניא-עימָאנָאטױא יד

 ,םירֿפס.הלבק ענעדײשרַאֿפ ןיא המחנ טכוזעג טױנ ןוֿפ ןהעש יד ןיא טָאה ןומה רעד

 יד ןעװעג החוד סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה הלבק יד ןוא ,עיזַאטנַאֿפ ןוא קיטסימ ןיא

 ןשיצרַאהםע םעד וצ לוטיב טימ ןגױצַאב ךיז טָאה םידמול עּפורג עניילק יד .ארמג

 רענייא ןוא םזינָאגַאטנַא ןַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה ןטכיש ייווצ יד ןשיװצ זַא ױזַא ,ןומה

 ,םינבר יד ,ןטעטירָאטױא עקיטסַײג יד .ןרעדנַא םענוֿפ ךַארּפש יד ןענַאטשרַאֿפ טינ טָאה

 םעד ןבָאה סָאװ ,םיאנּת עטסקיניײװסיױא ערעווש יד ןײטשרַאֿפ טלָאװעג טינ ,לשמל ,ןבָאה
 ךיז ןבָאה ייז ןוא ,תוצמ יד ףיוא ןַײז וצ רֿבוע וחרֹּכ לעב ןעגנוװצעג ןדִיי ןטושּפ

 טָאה םינבר יד דצמ גנויצַאב עקיזָאד יד .דײרֿפָארטש טימ ןוא רסומ ןגָאז טימ טנגונַאב

 ,טשרצעהעג ָאד טָאה םורַא ױזַא .ןומה םעד ַײב טעטירָאטױא רעייז טכַאװשעגּפָא קרַאטש
 .סיזירק רעקיטסַײג ַא ךיוא ,טינ רעכעלטֿפַאשטריװ ןוא המוהמ רעשיטילָאּפ רעד ץוח

 ןבעל ןַײז ןוֿפ טלַאהניא ןוא ןעניז םעד ןרָאלרַאֿפ טָאה ןילָאװ ןוא עילָאדָאּפ ןוֿפ דָיי רעד
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 יד .עטיל ןיא טרֿפב ,ןצניוװָארּפ .ןוֿפ צ יד ןיא ֿבצמ רעד ןעװעג זיא שרעדנַא
 ןבָאה (קצולס ןוא ענליו ,קסניּפ ,קסירב ,אנדורוה) "תוישאר תוליהק, עשיווטיל ףניֿפ
 ןדַײ יד ןוֿפ ןבעל סָאד !"אטיל תנידמד דעו, רעייז 1761 זיב 1623 רָאי ןוֿפ טַאהעג
 .עימָאנָאטױא רענעגייא רעקרַאטש ַא וצ ןצוועג םרוג טָאה םיֿבושי ערעסערג ןיא טעטש ןיא
 ןטריזינַאגרָא טוג ריא טַאהעג טָאטש רעדעי טָאה ,הנידמה דע םעד ץוח .גנוטלַאװרַאֿפ
 ןלָאצ ןגעוו קיטַײצכַײלג טנרָאזעג ןוא סעיצוטיטסניא עשלהק יד טריֿפעג טָאה סָאװ ,להק
 דנַאלסורס ַײװ ןקידתונכש םעניא ןדַיי יד .ןטַיזעי יד ןוא גנוריגער רעד ןרעַײטש יד
 טעמַַאז ןוֿפ ןוא (עינרעבוג רעקסנימ ןוֿפ לייט ַא ןוא רעקסבעטיוו ,רעװעליהָאמ -- ןסַײר)
 לערוטלוק ןענַײז סָאװ ,(קילבוּפער רעשיוװטיל רעד ןוֿפ ןצענערג עקיטציא יד ךרעב)
 רעטנוא ןענַאטשעג ךיוא טַײצ עגנַאל ַא ןענַײז ,םוטנדִיי ןשיװטיל םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג
 ,קסירב ןוֿפ להק םוצ טרעהעג טָאה ןטַײר :הנידמה דעװ ןשיװטיל םעד ןוֿפ הגהנה רעד
 יד ןוֿפ ןדִיי עשיווטיל יד ןבָאה שיטילָאּפ .(ענדָארג) אנדורוה ןוֿפ להק םוצ טעמַאז ןוא
 ,םעד תמחמ ןיא עגַאל עכעלטֿפַאשטריװ-לַאיצָאס רצייז !!ןטילעג טינ טעמּכ ןקַאמַאדַײה
 .םורד ןיא יו ,ערעטניזעג ַא ןעועג ,םיצוביק ערעסערג ןיא טבעלעג ןבָאה ייז סָאװ
 רעזדנוא רַאֿפ זיא סָאװ ,עיסעלָאּפ ןוֿפ טינעג םעד ףיוא ,קסניּפ ןוֿפ הֿביֿבס רעד ןיא
 12 ןטקַא רענליוו יד ןוֿפ ןעז וצ זיא סע יװ ,ןדִיי יד ןבָאה ,קיטכיוו סרעדנוזַאב טמעט
 רעד ןוא קסניּפ עגונב ןטקַא טֿפלעה ַא זַא יזַא ,סעדנערַא טימ ךס ַא טקיטֿפעשַאב ךיז
 -טיל ןוֿפ ֿבצמ רעלערוטלוק רעד ךיוא .לג"דא סעדנערַא ןוֿפ םינינע עגונ ןענַײז הֿביֿבס
 םוצ ןוא -חרזמ ןוֿפ םידמול ןוא םינבר ֿבור סָאד .רערעכעה ַא ןעוועג זיא םוטנדִיי ןשיו
 ךיוא .תוֿבישי צשיווטיל יד ןוֿפ םידימלּת ןעװעג ןענַײז עּפָאריײא-ֿברעמ ןוֿפ ךיוא לייט
 טָאה הלבק :"הגרדמ רעלערוטלוק רערעכעה ַא ףיױא ןענַאטשעג זיא עסַאמ עשידִיי יד
 ָאד !!ןומַײמ המלש יונעג זדנוא טלייצרעד םעד ןגעוו ;טנרעלעג עטיל ןיא ךיוא ןעמ
 ,('רשיה בק, םענוֿפ רבחמ) רעװָאנַאדױק שריה-יֿבצ 'ר טסילַארָאמ רעד טבצלעג ןבָאה
 ןוֿפ רבחמ) קסנימ ןוֿפ ילּתֿפנ 'ר ,("העבש הידומע, ןוֿפ רבחמ) ןירבָאק ןוֿפ לאלצב 'ר
 -טיל ןוֿפ ןיורק עשידומלּת יד ,ןואג רענליוו רעד טָאה ,טנַאקַאב יװ .ַא"א ("רשיה ֿביתנ
 ןוֿפ ןינק ַא ןבילבעג הלבק יד רעבָא ןיא ָאד .הלבק טנרעלעג ךיוא ,םוטנדִיי ןשיװ
 .טַאהעג טינ העּפשה םוש ןייק עטיל ןיא ןבָאה ןעגנונעװַאב-רקשה:יחישמ יד :?,םידיחי
 טגרָאזעג טָאה ללכב ןבצל ןקיטסַײג םעד רַאֿפ ןוא סעיצוטיטסניא עלערוטלוק יד רַאֿפ
 ,םינבר יד טימ ןעמַאזוצ להק רעד

 ןשיווצ ֿבצמ ןקיטסַײג םעניא ןוא ןכעלטֿפַאשטריװ:שיטילָאּפ םעד ןיא דיישרעטנוא רעד
 ,תודיסח יד זַא ,וצרעד ןעוװעג םרוג טָאה עטיל ןשיװצ ןוא ןלױּפ ןוֿפ ןצניװָארּפ-םורד יד
 ןוא ןעמונעגֿפױא שרעדנַא ץנַאג עטיל ןיא ןיא ,עילָאדָאּפ ןיא ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ
 ןייא ןוֿפ ,טסעטָארּפ ַא ןעועג ךוּת ןיא זיא תודיסח יד .םורד ןיא יװ ,ןרָאװעג טצַאשעגּפָא
 ןוֿפ ןוא ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלצזעג ןיא םכח-דימלּת םעד ןוֿפ םזיטולָאסבא םעד ןגעק ,טַײז
 רענייא .רקשה-יחישמ יד ןוֿפ תומולח יד ןיא הלואג יד ןכוז ןגעק--טַײז רערעדנַא רעד

 ,עקיזָאד יד .(1925 ,ןילרעב) המדקה רעד ןיא ,װ ָא נבוד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ,ָאטיל תנידמ סקנּפ 0

 ןּוא עשיליוּפ יד ןיא ךיוא רעטעּפש רימ ןעניֿפעג גנולײטרעדנַאנוֿפ עשיֿפַארגָאעג עשידַיי ןייר ןעניז ןסיוועג ןיא

 ,103 ,155 'ימונ ,29 'ב !גאזמו 34ת680404 /8ס0460122043608402 1(סװעססעע ל"גֿפ ;ןטקַא עשיסור

 .(1902 ,ענליוו) .ַא'א 4

 .ק8551זװ ,29 'ב ,ןטקַא רענליװ 'טיצ יד ןיא ל"גֿפ ;ןדָאזיּפע ענלצנייא ץוח 1

 .29 יב ןוא (1901 ,ענליװ) 28 'ב ,ןטרָאד 4

 יסנבעל, סנומַײמ המלש עז עטיל ןיא וליֿכַא ןומה םעד ןוא םידמול ןשיװצ דיישרעטנוא םעד ןגעו 3

 .ןכ8551תג ,"עטכישעג

 ,ו"א 151 4 ,(?גסיוא עשטַײד) ןט רָאד 4

 .קסניּפ ןוֿפ ןהֹּכה לאֿפר ןוא ןואג רענליו םעד ןשיוװצ גָאלַאיד םעד רעטַײװ עז 5



 155 תֹודיסח רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג לעד ֹוצ

 רעד טינ ןוא תודמול עסיורג יד טינ זַא ,טגָאזעג טָאה תודיסח ןוֿפ םירקיע יד ןוֿפ

 רָאנ ,טײקמורֿפ רעשידִײ ןוֿפ ןעניז רעד ןיא תווצמה:םויק רעטרינילּפיצסיד גנערטש
 יד ןענרעל ךרוד ,לכש םעד ךרוד טינ הנוק ןעמ ןזיא טײקמורֿפ ןוא ,הליֿפּת יד רקיעב
 רַאֿפ ןייטש טינ טסייה ןענװַאד, :ןענװַאד םַײב שֿפנה:תוכּכּתשה רעד ךרוד רָאנ ,םיניד
 רימ ןעניֿפעג ןענװַאד ןיא לַײװ ...טָאג ןוֿפ תולגתה ַא זיא ןיילַא ןענװַאד סָאד רָאנ ,טָאג
 'אסּכ םוצ טירטוצ ַא ןבָאה ,דיישרעטנוא ןָא ,דָיי רעדעי ןעק ןענװַאד םעד ךרוד .?טָאג
 ןענַײז םיבוט םישעמ ןוא הרוהט הֿבשחמ עדעי ;תוליֿפּת ךרוד רָאנ טינ רעבָא .דוֿבּכה
 ללּכה-תלואג יד ױזַא טינ רקיע רעד ןעוװעג זיא תודיסח רַאֿפ .ארוב םוצ ןדַײ םעד ֿברקמ
 תוריסח יד .טלעװ רעד ףיוא ָאד טרּפה.תלואג יד יו ,ןעמוק טצוװ חישמ זַא ,אובל דיתצל
 ט"שעב רעד .ןבעל ןיא טלַאהניא ןַא ןדִיי ןקידנדַײל םעד ןבעג וצ טבערטשעג ןכב טָאה
 וצ טֿפַאשביל :ןטֿפַאשביל ײלרעַײרד ףיוא טײטשַאב הרוּת ןַײמ,, :טגָאזעג לָאמַא ןבָאה לָאז
 ןטושּפ םעד טָאה סָאד דָארג ןוא ."ןדִיי םוצ טֿפַאשביל ןוא הרוּת רעד וצ טֿפַאשביל ,טָאג
 טָאה יז רעבָא ,הלבק רעד ןוֿפ גנוגעװַאב-רעטכָאט ַא ןעוועג ןיא תודיסח .טלעֿפעג ןדִיי
 ירַאֿפ ;ןטשרעבייא םעד ןעניד ןוֿפ םרָאֿפ ַא יו םזיטעקסַא םעד טנעקרענָא טינ ןיטולחל

 עריא ןוֿפ רעצרעה יד ןיא םזימיטּפָא ןוא החמש ןקצוורעד וצ טימעג ךיז טָאה יז ,טרעק
 טײקנדירֿפוצ ןוא דײרֿפ ןיא רעדניק ענַײז ןעז רעסעב ליוװ רעטָאֿפ ַא םערָאװ ,רעגנעהנָא
 םירקיצ יד ןוֿפ רענייא ןרָאװעג רעבירעד זיא החמש ."תורירמ ןוא תוֿבצע ןיא רעדייא
 תודיסח ןוֿפ םזיעטנַאּפ ןזעיגילער םעד ןענַאטשרַאֿפ םידיחי רָאנ ןבָאה רעכיז .תודיסח ןיא
 ;טכַארבעג תודיסח טָאה ןדַײ ןטושּפ םעד ;גנוטַײדַאב עשירעיצרעד שיטע ריא ןוא
 ןבעל ןיא םזימיטּפָא ןוא טלַאהניא ןוא טֿפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוריזיטַארקָאמעד

 ט"שעב ןוֿפ הרוּת יד זיא ןדנַאטשמוא עכלעזַא ַײב סָאװ ,טינ רעדנוװ ןייק זיא סע
 -עטסַײגַאב רעקידלַאװג טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ןילָאװ ןוא עילָאדָאּפ ןיא ןדִַי יד ַײב
 ,תודמול ןוֿפ רעכעה הליֿפּת ןלעטש .עטיל ןיא ןעװעג סע זיא רעבָא ױזַא טינ .גנור
 הסונ םעד ןרעדנע ,םיגהנמ ןוא סעיצידַארט עועיגילער יד ןריקיטירק ןוא ןצַאשרעביא
 .עלרעֿפעג ַא ןעוועג ןדִיי עשיווטיל יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא זיא סָאד-ןענװַצד ןוֿפ ןֿפוא ןוא
 עקיטַײדַאב . טינ יד וליֿפַא .ןילּפיצסיד רצזעיגילער רעקידנשרעה רעד ןוֿפ לוליח רעכ
 םינבר עשיװטיל יד ַײב ןבָאה ,ןענעװַאד ןיא טריֿפעגנַײא טָאה תודיסח סָאװ ,סעמרָאֿפער

 רעדיוו טמוק סָאװ ,גנוגצווַאב-רקשה-חישמ רעַײנ ַא רַאֿפ ארומ ןוא דשח םעד טקצוורצד
 .נעד רעגייטש ןשיטסילַאער רעייז טימ ןדִיי עשיווטיל יד .ןצניוװָארּפ-םורד יד ןוֿפ לָאמ ַא

 םידימלּת ענַײז רעטעּפש ןוא ט"שעב רעד סָאװ ,רַאֿפרעד ןקָארשעג ךיוא ךיז ןבָאה ןעק
 יאֿפור ,תודיתצ-ילגמ ,םיתֿפומ-ילעב ךיוא רָאנ ,רערעל עקיטסַײג זיולב טינ ןצווצג ןענַײז
 ,המודּכו םילוח

 .רָאי ןט18 ןוֿפ ןרָאי רעקיסַײרד יד ןטימ ןיא ןרָאװעג "הלגתנ; זיא ט"שעב רעד
 יװ ,טכיירגרעד רעגנעהנָא ענַײז ןוֿפ לָאצ יד טָאה (1760) טיוט ןַײז וצ זיב ;טרעדנוה
 .עיצילַאג ןוא ןילָאװ ,עילָאדָאּפ ןוֿפ ןדִיי ץלַא ןעװעג ןענַײז סָאד .טנזיוט ןעצ זיב ,טנכער'מ
 טרעוו םעד ןגעװ .ןעמוק וצ לָאמ ןייא טלעטשצעגנַײא ךיז רע טָאה עטיל ןייק ךיוא רעבָא
 .ַאדנערַא עכַײר ייווצ .םירוקמ !'עשידגנתמ יד ןיא ןה !",עשידיסח יד ןיא ןה טלייצרעד
 קצולס טָאטש רעשיווטיל רעד ןיא ןבָאה :??ליוויזדַאר טשריֿפ ןוֿפ ("סעצװַאשזרעד,) סרעט
 טמשעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ט"שעב םעד ךיז וצ ןטעברַאֿפ ןבָאה ןוא זיוה ַא טיובעגסיוא
 ,קצולס ןיא ןעוועג זיא ט"שעב רעד תעשב זַא ,ןלייצרעד םידיסח .תודיתצ-דיגמ ַא יו

 23 יז ,"םיקידצ תדע, ;(1922 ,ןילרעב) 87 'ז ,יקצעדָארָאה .א .ש ןוֿפ 'גסיורַא ,"ט"שעבה יחבש,4 6

 .(1899 ,ןילבול)

 .552 'ז ,41 'ב ,טטכישעג ,ץ ער ג ַײב טריטיצ ,רעװָאקַאמ רוד *ר ןוֿפ "תואנקה תרוּת תאז4 7

 .73 יז ,"עטכישעג:סנבעל , ןַײז ןיא ןומַײמ המלש ןוֿפ טנָאמרעד 8



 תֹוויסה רענילרַאק ןוֿפ עטכישצפג רֿפד ּוצ 16

 ,ןלייצרעד םירוקמ עשידגנתמ יד ;''תונויזב ךס ַא םידגנתמ יד ןוֿפ ןצנַאטשעגסיױא רע זיא

 ייװב ןױש .טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ וצ ןעגנּוװצעג חוכ טימ ט"שעב םעד ןבָאה לָאז ןעמ זַא

 ךיוא לייט םוצ ןוא טסּוװַאב ןעוועג דנַאלסורסַײװ ןוא עטיל ןיא ןעמָאנ ןַײז זיא ט"שעבה
 ןוא קסבעטיװ ןוֿפ לדנעמ 'ר רימ ןעעז םידימלּת ענַײז ןשיװצ .טנעקרענָא
 רעד ןוֿפ רעטנעצ ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רעצערָאק סחנּפ 'ר ;ץצרָאק ןוֿפ סחנפ ר
 ,וָאלקש---דנַאלסורסַײװ ןיא עילָאּפָארטעמ רעשידִיי רעד ןוֿפ ,עיטַארקָאטסירַא רעשידִיי

 םַײב הרוּת ןענרעל ןעמוק ןגעלֿפ ןדַי עשיווטיל ךס ַא זַא ,ןלייצרעד םירוקמ עשידיסח

 ןוֿפ טַײצ רעד וצ עטיל ןיא רעבָא ןענַײז סעּפורג עשידיסח עטריזינַאגרָא ??.ט"שעב
 ןוֿפ םיחילש יד זַא ,רוקמ םוש ןייק ןיא טינ ןעניֿפעג רימ .ןעװעג טינ ךָאנ ט"שעב

 רעגנעהנָא ענַײז .תודיסה ןטײרּפשרַאֿפ וצ טרָאד ידכב ,עטיל טכוזַאב ןבָאה ןלָאז ט"שעב
 וצ טלעטשעגנַײא טינ ךיז רעבָא טָאה רע ,עילָאדָאּפ ןייק םיא וצ ןעמוק ןגעלֿפ עטיל ןוֿפ
 סט"שצעב םעד ףיוא טריגַאער טינ תליחּת טָאה םוטנדִיי עשיווטיל עלעיציֿפָא סָאד .ייז וצ ןעמוק

 ןשינבר ןטשרע םעד .םיא וצ ןרָאֿפ עטיל ןוֿפ םידיחי סָאװ ,ףיורעד ןוא גנוגעװַאב
 ןוֿפ ןליוּפ ןיא ֿבר ַא ןוֿפ רָאג רימ ןרעה גנוגצװַאב רעשידיסח רעד ןגעק טסעטָארּפ
 ןטימ דָאזיּפע רעד זיא םינבר עשיווטיל יד רַאֿפ *:1751 רָאי ןיא ,רעמעלעכ המלש 'ר
 זיא שיטסירעטקַארַאכ .תוצראה:םע ןַײז תמחמ ךעלרעֿפעג ןוא טסנרע ױזַא ןעוועג טינ ט"שצב
 ט"שעב רעד רעװ ,ןייגרעד קידנלעו ,םינבר יד זַא ,עדנעגעל-סקלָאֿפ יד טרּפ םעד ןיא

 טיײקמורֿפ יד .הליֿפּת ןוֿפ םיניד יד רע ןעק יצ-ןענװַאד ןיא טרעהרַאֿפ םיא ןבָאה ,זיא
 ענעדיײשרַאֿפ ץנַאג טַאהעג ןבָאה ט"שעב םעד ןוֿפ טײקמורֿפ יד ןוא םינבר עשיווטיל יד ןוֿפ

 יד ,ןעניֿפעג טנעקעג טינ ךַארּפש עקידתוֿפּתושב םוש ןייק ןבָאה ייז זַא ױזַא ,םירוקמ
 טעװ רָאי קיצֿפוֿפ ערעסָאװ ןיא זַא ,ןַײז רעשמ טנעקעג טינ ךָאנ טלָאמעד ןבָאה םינבר
 .רעד יד .םוטנדִיי ןשִיעּפָארייא-חרזמ ןוֿפ ןינמ ֿבור םעד ןשרעהַאב ט"שעב ןוֿפ הרוּת יד
 ט"שעב ןוֿפ העּפשה יד זַא ,רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,גנולייצ

 1747 רָאי ןיא תלוכיב ןעוועג זיא רע זַא ,עטיל ןיא קרַאטש ױזַא ןעוועג וייחב ןיוש זיא
 שירָאטסיה זיא ?",ענדָארג ןיא ֿבר ַא רַאֿפ תוילגרמ לאיחי 'ר דימלּת ןַײז ןעמיטשַאב וצ

 םידימלּת ענַײז ןוא ט"שצב ןוֿפ גנורעלקרעד יד קיטכיר טינ שירָאטסיה זיא ךיוא .שלַאֿפ

 ,הרוסמ:סקלָאֿפ יד רָאנ ןיא תמא ?*.1757 רָאי ןוֿפ םרח רעװָאלקש ןטשרמולּכ םעד ןגעק

 יװ--ךיז טניֿפעג רֿבק ןַײז ןוא ,יֿבצ ט"שעב ןוֿפ ןוז רעד טניֹוװעג טָאה קסניּפ ןיא זַא

 עמורֿפ יד ַײב ךָאנ זיא םויה דע ןוא ,םלוצ-תיב ןטלַא םעד ףיוא ןטרָאד-ןלייצרעד םידיסח
 -ךרד םושמ םלוצ-תיב םעד ףיוא ןעייג ייז תעשב ,ךיש יד ןעמענוצּפָארַא גהנמ ַא םידיסח

 לעב עלעשרעה, ךיוא טנָאמרעד טרעװ ַײברעד ,ָאד ןגיל סָאװ ,םישודק יד רַאֿפ ץרא
 ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,טנַאקַאב טינ ןענַײז קסניּפ ןיא ןבעל ןַײז ןגעוו םיטרּפ ."סמש
 יד ןגעק םימרח ןוא תוֿפידר עסיורג יד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא טבעלעג ָאד טָאה רע סָאװ
 "קידצ, ןייק ;טרָא ןייק גנוגעװַאב דעשידיסח רעד ןיא טינ רע טמענרַאֿפ ללכב .םידיסח

 ,םויה-דע ךָאנ ןלייצרעד םידגנתמ יװ ,קסניּפ ןיא טבעלעג טָאה ןוא ןעוועג טינ רע זיא
 .טסעק ףיוא רעווש םַײב םעדייא/ ןַא יו

 .81/ יז ,"ט"שעבה יחבש. 9

 .84 ז ,ןטרָאד 0

 .(1751 ,רעדָא .טרוֿפקנַארֿפ) המדקה רעד ןיא ,הנשמה תבכרמ ,רעמלעהח המלש 'ר 1

 .(1880 ,ענליװ) המדקה רעד ןיא ,םירובג ריע ,}ַײטש נדיר ֿפ ; 73 'ז ,*ט"שעבה יחבש, 2

 ,428 *ז ,תודיסחה תודלֹוּת ,װָאנבוד 5



 157 תוד"כח רענילרַאק ןוֿפ פטכישעג רעד ּוּצ

11 

 (1772--1736) לודגה ןרהא 'ר ןופ טַײצ רעד וצ תודיסח רענילראק יד

 רעד, ,רעב-ֿבוד 'ר שרוי ןוא דימלּת ןַײז טָאה ט"שצב ןוֿפ טױט םעד ךָאנ

 רענילָאװ םעד ןיא גנוגעװַאב רעד רַאֿפ רעטנעצ םעַײנ ַא טעדנירגעג ,"דיגמ רעסיורג
 רעב 'ר טָאה ,עילָאדָאּפ ןוֿפ רעקידנוֿפצ טגיל סָאװ ,ןילָאװ ןוֿפ .ש טירעזצמ לטפטש

 ןוֿפ טייקכעלנצזרעּפ יד .דנַאלסורסַײװ ןוא עטיל ףיוא העּפשה ערעסצרג ַא ןבָאה טנעקעג

 רעשירָאטסיה רעטלַא רעד ןיא תודיסח יד ןדנירגַאב ןוֿפ ךרד ןַײז ,תודמול ןַײז ,דיגמ ןסיורג

 ,עטיל ןיא טרֿפב ,םינבר יד ןעגנוװצעג טָאה ץלַא סָאד - ןטײקיצֿפ-ריזינַאגרָא ענַײז ,הרוסמ

 .עװַאב רעַײנ רעד וצ גנולעטש רצייז ןגָאזסױרַא ןוא םזידיסח םעד ןטכַארטַאב וצ טסנרע

 ערעדנַא ןַא ןוא ששידיסח יד ןיא גנוטכַײלַאב ןייא טרּפ םעד ןיא ר מ ןבָאה עטיל ענונב .גנוג

 ןומַײמ המלש ףָאסָאליֿפ ןטנַאקַאב םענוֿפ תודע יד ךיוא יוװ ,םירוקמ עשידגנתמ יד ןיא

 םעד ןיא ,"ץראה םע תרמז, םיֿבתּכ עשידגנתמ ןוֿפ גנולמַאז רעטמירַאב רעד ןיא

 ?גקסלעשַאנ ןוֿפ ד"בא ןמלז:המלש 'ר וצ ווָאקַאמ ןוֿפ דוד 'ר ףיטמ ןשידגנתמ ןוֿפ ווירב

 ןרָאֿפעג זיא ,ןהּכה לאֿפר 'ר ,קסניּפ ןוֿפ ד"בא ןוא הֿבישי-שאר רעד זַא ,רימ ןענצייל

 25 הרוּת ןַײז טימ ןוא םיא טימ ןענעקַאב וצ ךיז ידכב שטירזעמ ןייק דיגמ ןסיורג םוצ
 ףיוא :ןובשחו-ןיד ַא ןואג רענליוו םעד ןבעגענּפָא רע טָאה ,ןטרָאד ןוֿפ קירוצ ןעמוקעג

 ןדמל ןייק זַא ,טרעֿפטנעעג לאֿפר 'ר טָאה ,ןדמל ַא רעב *ר זיא יצ ,ןואג ןוֿפ עגַארֿפ רעד

 לאֿפר 'ר טָאה ,(הלבק) רתסנ רעב 'ר ןעק יצ ,עגַארֿפ רעטייווצ רעד ףיוא ;טינ רע זיא

 רעװָאקַאמ דוד 'ר .הלבק ןייק טינ ןעק ןײלַא רע תמחמ ,טינ רצ סייוו סָאד זַא ,טגָאזעג

 םכרוֿפמ רעב 'ר זיא (66-1765) ו"כקּת רָאי ןיא זַא ,וירב םעד ןיא רעטַײװ טבַײרש

 ןביױהעגנָא ןבָאה םימכח-ידימלּת ןוא םינבר ךס ַא ןוא טלעוװ רעשידִיי רעד ןיא ןרָאװעג

 ןעמ ףרַאד ו"כקּת רָאי סָאד ,תודיסח םיא ַײב ןענרעל יצ ידּכ ןרָאֿפ םיא וצ

 ןײיק ןעגנורדעגנַײרַא זיא תודיסח ןצװ ,עטַאד רעד רַאֿפ ןטלַאה ןכב

 ץיֿברוה סחנּפ ןדמל ןוא לבוקמ םעד רימ ןעצעז ןרעב 'ר ןוֿפ םידימלּת יד ןשיװצ .צטיל

 לטצטש ןשיװטיל ןיא ֿבר ןעװעג טַײצ רענעי וצ זיא סָאװ ,?("האלֿפהה רֿפס, ןוֿפ רבחמ)

 ,םיחילש ענַײז ןעקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג רעב 'ר טָאה גלָאֿפרע ןסיורג םעד .שטיוועכעל

 ןדנוא טלייצרעד ייז ןגצוו .עטיל ךיוא טכוזַאב ןבָאה סָאװ ןוא ןקישמורַא טגעלֿפ רצ סָאװ

 טַײװ טינ) זיוושענ ןוֿפ ,דָיי רעשיווטיל ַא ןעוועג ןיילַא זיא רעכלצוו ,ןומַײמ המלש יונעג

 ןקישמורַא ןגעלֿפ םילודג (עשידיסח) ערעייז; :עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא ,(קצולס ןוֿפ

 עַײנ ןעיצוצ ןוא תושרד ןטלַאה ןוא הרוּת עַײנ יד ןטײרּפשרַאֿפ ןגעלֿפ סָאװ ,םיחולש

 (םידיסה) טֿפַאשלעזעג רצד וצ טרעהעג ןיוש טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא רענייא , ;?רעגנעהנָא

 ,(ןרעב 'ר) "ומצעבו ודוֿבכב לודג םעד ןעז וצ םינּפ לא םינּפ קילג סָאד טַאהצג ןיוש טָאה ןוא
 ןומַײמ טָאה תושרד ענַײז ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ;טָאטש סנומַײמ ןיא ןעמוקעג זיא

 גנובַײרשַאב עקיזָאד יד ?,ןשטירזעמנו .מ ןייק ןרעבנ .ב לודג רעייז וצ ןרָאֿפ וצק ןסָאלשַאב

 ךס ַא ןענַײז רעכיז .ה"י ןט18 ןוֿפ ןרָאי רעקיצכעז טֿפלעה רעטייווצ רעד וצ ךַײש זיא

 שטירזעמ ןייק ןרָאֿפעג ,ןומַײמ המלש יו טקנוּפ ,טַײצ רענעי ןיא עטיל ןיא טַײל עגנוי

 ,תודיסח רענילרַאק ןוֿפ רעדנירג רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיװצ .הֹרוּת עַײנ יד ןרעה וצ

 סרעב 'ר ןוֿפ רענייא ,"לודגה ןרהא 'ר, ןעמָאנ םעד טימ םידיסח יד ַײב טנַאקַאב ,ןרהא 'ר

 ,םידימלּת עטסטבילַאּב

 ,ו"א 403 'ז ,ןטרָאד 24

 טַײצ ןַײז ןיא םידמול עטספרג יד ןוֿפ רענייא ןעװעג זיא ,ֿבר לעגרובמַאה רעטצּפש ,ןהּכה לאֿפה 25

 ןיא ,"היֿבשויו ןילרַאק ,קסניּפ לעצ שט'װ ָא גיב ַצ ר ,מ .ׁש ןוֿפ *טרַא עז ; םירֿפס עשינבר ײר א ןוֿפ רֿבחמ ןֹוא
 ,וו"א 8 יז ,(1895) וועשטידרעב ,*תויּפלּת , ב"ז

 ;ןיַאמיטרופקנַארּֿפ ןיא פר רעטעּפש
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 ֿבקעי 'ר רעטָאֿפ ןַײז 7.1726 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רענילרַאק ןרהא *ר
 שמש ַא יװ טיורב םערָא ןַײז טנידרַאֿפ טָאה ןוא (קסניּפ ַײב) עווָאנַאי ןוֿפ טמַאטשעג טָאה
 ןיא רעדניק ֿבור סָאד יװ ,ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ןרהא 'ר ?שרדמ-תיב רענילרַאק ַא ןיא

 טינ םיא טָאה גנויצרעד עלענָאיצידַארט יד רעבָא ,הֿבישי ןוא רדח ןיא ,טַײצ רענעי
 יז טָאה ןוא טײקמורֿפ עקידהמשנ ַא עקידעבצל ַא טכוזעג טָאה רע ;ןקידירֿפַאב טנעקעג
 ןוֿפ דימלּת ַא זיולב ןעוועג טינ זיא ןרהא 'ר .שטירעזעמ ןיא דיגמ ןסיורג םַײב ןענוֿפעג
 רעביא ןרָאֿפמורַא טגעלֿפ רע : תודיסח ןוֿפ רעטײרּפשרַאֿפ רעװיטְקַא ןַא רָאנ ,דיגמ ןסיורג
 טגָארט ןָא טלָאמעד ןוֿפ .הרוּת עַײנ יד ָאד ןענשרד ןוא ?טעטש וצ לטעטש ןוֿפ עטיל
 .גייא רעד ןעװעג ןרהא 'ר זיא טַײצ רעד וצ ??."חיכומה  ןעמָאנ םעד ךיוא ןרהא 'ר
 קצָאלָאּפ ןוֿפ לארשי 'ר ןוא קסבעטיוו ןוֿפ לדנעמ 'ר ;עטיל ןיא תודיסח ןוֿפ יבר רעקיצ
 רימ ןֿפערט ידַאיל ןוֿפ ןמלז רואינש 'ר ,דנַאלסורסַײװ ןיא העּפשה ַא טַאהעג רקיצב ןבָאה
 .עטיל ןיא תודיסח ןוֿפ ץולח רעד ןעוװעג זיא ןרהא 'ר .1781 רָאי ןיא טשרע ָאד

 -על ָאּפ ןיא גנוגעװַאב רעשיריסח רעד ןוֿפ רעטנעצ רעד ןרָאװעג ןכב זיא ןילראק
 ענליוו ןיא םידיסח רענילרַאק ןיוש רעבָא רימ ןעניֿפטג 1772--1770 ןרָאי יד ןיא .עיס
 גנוטַײדַאב רעד ןגעוו תודע ייר ַא ןבָאה רימ ."טעטש עשיװטיל טקירעביא יד ןיא ןוא
 ןַײז יא ןומַײמ טבַײרש ױזַא .טַײצ רענעי וצ ןיוש עטיל ןיא םידיסח רענילרַאק יד ןוֿפ
 ןוא ןשטירזעמו .מ ןוא חילרַאקו .ק ןייק ןַײז לגר:הלוע טגעלֿפ ןעמ, :עיֿפַארגָאיבָאטױא
 .עטקצס רעד ןוֿפ רעריֿפ עקילייה יד טניֹוװעג ןבָאה סע ּוװ ,רעטרע עקילייה ערעדנַא
 ןיא ןעמַאזוצ ןייג ןוא רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,ןרעטלע ערעייז ןזָאלרַאֿפ ןגעלֿפ טַײל עגנוי
 רעד ןגעװ -"ןענרעל וצ ייז ַײב הרוּת עַײנ יד ידכב ,םילודג יד וצ תויֿפונּכ טסיורג
 ןוֿפ העּפשה יד ןעוועג זיא סע סיורג יװ *.רַַאו גע ר ג ךיוא טבַײרש ןילרַאק ןוֿפ גנוטַײדַאב
 רעצנאג רעד ףױא ךיוא רָאנ ,ןילַא ןילרַאק ףױא זיולב טינ טַײצ רענעי וצ ןרהא 'ר
 "םישודק םיֿבתּכ , יד ןשיװצ ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ענַײז ווירב ייווצ ןיא רימ ןעעז ,הֿביֿבס
 ךיוא ךיז ןבָאה 'םיקידצ רענילרַאק יד ןוֿפ וויכרַא םעד ןיא *י.םיקידצ רענילרַאק יד ןוֿפ
 עגונב להקה-ישאר יד ןוֿפ תוטלחה טימ ,להקה:סקנּפ רעזיוושענ ןוֿפ ןטַײז עקינייא טיהעגֿפױא
 ומּכסה ענַײז ןוא ןענרהא 'ר ןוֿפ תוֿפסוה ייווצ ןעמוק תוטלחה יד ךָאנ .ןרעַײטש-הליהק
 ןוא תוטלחה יד ןעמַאטש ,טסקעט ןוֿפ ןעז וצ זיא סע יװ .ןסולשַאב ענעמונעֶגנָא יד וצ
 3541769 רָאי ןוֿפ תוֿפסוה יד ךיוא

 .(1934 ,םילשורי) 39 *ז ,םימכה תנשמ ,אריּפש .א 7

 .בלעז א טימ לטעטש ןײלק ַא ןעװעג טלָאמעד זיא ,קסניּפ ןוֿפ לײטטָאטש ַא טציא זיא סָאװ ,ןילרַאק 25
 ךָאנ ,קסניּפ טימ טקיגײארַאֿכ ןרָאװעג זיא יז יװ םעדכָאנ ,ןילרַאק טָאה ןבעל-הליהק ןיא ,גנוטלַאװרַאֿפ רעקידנעטש
 .עימָאנָאטױא ריא ןטלַאהעגנָא טַײצ עגנַאל ַא

 ןוֿפ ןרהא *ר ,ןומַײמ טבַײרש םיא ןגעװ סָאװ ,תודיסח ןוֿפ ןשרד רעגנוי רענעי ןעװעג טינ זיא יצ 29
 אקוניה תולגתה, ,איר ֿבח ןמ דח :ל"גֿפ .סקנּפ רעזיװשענ ןיא ןענרהא 'ר ןוֿפ תוֿפסוה יד רעטַײװ עז  ןילרַאק
 .31 'ז (1875 ןיװ) 1 *ב ,"רחשה, ןיא *ןילוטטב

 .25 ,23 ,22 יז 11 'ב ,"רבעה , ב"ז ,ןװָאנבוד ןוֿפ !גסיױרַא ,"םירוצ תוֿברחו םיצירע רימ 0

 ,188 'ז ,"עטכישעגיסנבעל , סנומַײפ 1

 32 ,,00899100 8קמ6165 208551 (:8101065 סתם 1411808216/ 4ט םסתמ ם'טמ ל(6
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 .557 41,  'ב
 ןעמעװ ,ןילָאטס ןוֿפ יק ס נילכַאב דוד 'ה ןֿפלָאהעג רימ טָאה םיֿבתּכ עקיזָאד יד ןכװֿפױא םַײב 3

 .קנַאד ןַײמ סיוא רַאֿפרעד קירד ךיא

 ןוא םיֿבתּכ ןַארַאֿפ ןענַײז טרָאד ;ןילָאטס ןיא טציא ךָאנ ךיז טניכעג רעגילרַאק יד ןוֿפ ויכרַא רעד *
 רשא 'ר ןוֿפ "ארוק לֹוק, ַא ,םיקידצ ערעדנַא יד טימ ץנעדנָאּכסערָאק רעײז ,םיקידצ רענילרַאק יד ןוֿפ םיסקנּפ
 ןוֿפ םידימְּלּת סלַאטיװ םײח ןוא סי"רא ןוֿפ ייּכ ַא ןַײז ךיוא לָאז טרָאד ;'דנַא ןוא י"א תֿבוטל ןטשרע םעד

 ,רעכיז טינ טַײװ זיא טייקשיטנעטיוא ןַײז רעבָא ,5

 ,תודיסחה תודּלֹוּת ,װ ָאגבוד ַײב טקורדעג לײט םוצ זיא תוֿפסוה סנרהא 'ר ןופ לַאניגירא רעד 4
418, 
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 ,תונקּת יד ןענַײז סָאד, :ַאזַא זיא סקנּפ רעזיוושענ ןיא תוטלחה יד ןוֿפ חסונ רעד

 ןבילקעגסיוא ןענַײז עּכלעװ ,תונקתה-ילעב ןוא רעריֿפ יד ןעוועג ןקתמ ןבָאה סע סָאװ

 יד טימ ןעמָצזוצ םיגיהנמ ,םישאר ,םידיגנ ,םיניצק ,םייואר םיֿפולא יד ךרוד ןרָאװעג

 רעד ןגעװ תונקּת יד ןיא .ק"ּפל ט"כקּת ,ןושאר רדא יו ,ק"שע 'ו םוי ,הֿפיסא-ישאר

 ןַײז ןקתמ ןעמ ףרַאד ,(1765) ה"כקּת רָאי ןיא טריֿפעגנַײא טָאה ןעמ סָאװ ,עקבָארָאק

 וליֿפַא ןבָאה ןוא רשויה דצ לע טינ יז ןענַײז ,ןעזעג טָאה ןעמ יװ ,?ַײװ ,ןכַאז ךס ַא

 ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,(תונקּת עקיזָאד יד ןוֿפ) ֿבתֹּכ ןיא יוװ תויה .תוריּתס

 טַײקכעלגעמ יד (להקה:ישאר יד) יז ןבָאה יצ ,טרעלקעגפיוא טינ זיא ,להקה-ישאר יד

 ךיז ףיוא ןעמונעג רימ ןבָאה ,עקבָארָאק רעד ןוֿפ הנקּת יד ןַײז וצ ןקתמ (טכער סָאד)

 -יֿפולא יד ורעדָא להקה-יֿפולא יד ןֿבָאה רעטַײװ ןוא טנַײה ןוֿפ זַא ,סָאד זיולב ןַײז וצ ןקתמ

 .סיוא טעװ סָאװ סָאד רָאנ ,עקבָארַאק עלעּפָאט ַא ןעמיטשַאב וצ טכער סָאד טינ הֿפיסא

 - עקבָארָאק ןופפ טלעג סָאד ביוא ןוא +.עקבָארָאק (עלעּפָאט .טיננ עטושּפ יד ןכַאמ

 םצד טול ןַײז גהונ ךיז ןעמ לָאז ,להק ןוֿפ ןתוכרטצה יד רַאֿפ ןקעלק טינ טצוו (ןרעַײטש

 .ישאר יד ןֿפרַאד ייז טיול ןוא ןטנוא טנָאמרעד ןרעוװ סָאװ ,תונקּת יד טול ןוא ןוקיּת

 ".ה"כקּת רָאי ןוֿפ עקבָארָאק (רעלעּפָאט-טינ ,רעטושּפ) רעד וצ הֿפסוה ַא ןכַאמ להקה

 רעסָאװ ףיוא ,סקנּפ ןיא רעטצּפש ןרעלקרעד הנקּת רעקיזָאד רעד ןוֿפ םירבהמ יד

 רעַײטש ַא ןעװעג סָאד זיא ,ןעז וצ זיא סע יװ ;ןרעַײטש יד ןענָאמֿפױא לָאז ןעמ ןֿפוא

 ןלָאצ וצ ןעװעג ֿביױחמ ןענַײז ןדִיי עלַא סָאװ ,הסנכה ןוֿפ ןה ןוא ןגעמרַאֿפ ןוֿפ ןה

 עכלעזַא רימ ןעניֿפעג (;?ןקצולס ןוא קצצעלק ןוֿפ םינבר יד ןוֿפ תומיתח יד ךָאנ

 ' :ןענרהא 'ר ןוֿפ תוֿפסוה ייווצ

 םעד ןעווצ ךיא ןעק יװ .קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ טיונ יד ןעזעג בָאה ךיא , .1

 תעשב ,ןרעה יירשעג רעייז ךיא ןעק יו ןוא לארשי ינב יינע יד ןוֿפ ֿבצמ ןטכעלש

 לשכנ טינ םולשו סח לָאז ןעמ ידכב ?תתוגאד ןוא גָאטייו סיורג ןוֿפ ןעַײרש ייז

 יד ןֿפלעה וצ ידכב ןוא טַײל עמערָא ןרעמרַאֿפ ןוֿפ אטח ןסיורג םעד ךרוד ןרעוו

 יד ןוֿפ הֿפיסא ןַא ןבילקעגסיוא ןוא ןֿפורעגפיױא ןעמ טָאה ,םינויֿבאצ עטקירדַאב

 יד ןוא ,גנוניימ רעייז סימ םּכסה ןיא ןעװעג ןקתמ טָאה ןעמ ןוא תונקּת-ילעב

 ןקיטעטשַאב וצ העובשבו הלאב רומח םרחב ןעװעג ֿביײחתמ ךיז טָאה הֿפיסא עצנַאג

 ןלעװ טצװ סָאװ ,רעד זַא ,רזוג רעבירעד ןיב ךיא ...תונקּת יד ןַײז וצ םייקמ ןוא

 טצװ ,טַײל עמערָא יד ןוֿפ טכער יד ןכַאװשּפָא ןוא תונקּת עקיזָאד יד ןכַאמ לטבמ

 ר"ומדא ןוֿפ האשרה יד בָאה ךיא לַײװ ,םירוראו םרח ןברַאה םעד טימ ןרעוו םרחומ

 .עועמ ק"קד םירשימ דיגמ הלוגה לכ לש ןבר ,ינמיה דומעצ יינ

 וצ ,תושר ןַײמ ןיא זיא סָאװ ,טֿפַארק רעצנַאג רעד טימ ,שטיר

 ,םרח ַא ןַײז רזוג וליֿפַא ןוא געװ ןשלַאֿפ םעד ףיוא ןייג ןוֿפ ןדִיי יד ןטיהרַאֿפ

 לשכנ טינ ידכב ל"זח רדג םעד ןַײז ץרוּפ טינ לָאז ןעמ ,הצע ןַײמ זיא רעבירעד

 .ֿבוט תכרב וילע אֿבתו םעני טמושהלו .םולשו סח ןרצוו וצ

 "ףילרקמ ה"הלז בקעי ר"רהומּב ןרהא 'קה רבדמה ירֿבד הכ

 טֿפַארק רעד טימ תמא דֿבדל ןרעװ ןבירשרַאֿפ לָאז סע ןוא ןָאמרעד ךיא ,-.1

 רכש ןוֿפ ה"ד ,םידמלמ ןוֿפ עקבָארָאק ןייק ןעמענ טינ לָאז ןעמ ,רומח םרח ןוֿפ

 ,עקבָארַאק עלעּפָאט יד ןעגניד טינ לָאז רענייק זַא ,םרחב רזוג ןיב ךיא .דומיל

 ןַײז םיּכסמ ןלעוװ וצרעד זַא ןדַײס ,ה"כקת רָאי ןיא ןטמיטשַאבנ} ןביושרַאֿפ זיא סָאװ

 .רַאֿפ ןענַײז סָאװ ,םינויֿבא ןוא טַײל עמערָא עלַא ,טָאטש רעד ןוֿפ םיֿבשוּת עלא

 ןזָאלוצ טינ ןעק רעלָאצ יד ןוֿפ רענייא וליֿפַא ,עקבָארָאק ןוֿפ רעטסייר ןיא ןבירש

 ןגערֿפ ,םעט םעד קידנסיו טינ ,טעװ ןעמ (ביוא) ןוא .(תונקּת יד ןרעדנע וצנ
 זיא ,(עקבָארָאק עלעּפָאט יד ןריֿפוצנַײא טינ) הנקּת רעד ןוֿפ ןעניז רעד זיא סָאװ

 ,"הְלּוכּכ אֹלֹּב יקפארקה השעיש המ קר הלוֿפכ יקפארק תושעל הפיֵסא יּכולא וא להק ימולא םיאער םֶנּואּש
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 ללכב ןעמ רָאט ,הרוּת רעקילייה רעזדנוא ןוֿפ םיניד יד טיול לַײװ ,הֿבושּת יד

 םעד טימ תוישק עכלעזַא טגערֿפ סע רעװ ,ןעמענ טינ (ןרעַײטש) עקבָארָאק ןייק

 רעוו ...םינועבגה ערזמ רעכיז זיא רעד ,טַײל עמערָא יד ןעלװעַאב וצ קעווצ

 .רעירֿפ םעד ףיוא ןבירשעגֿפױא ןענַײז סָאװ ,תונקּת יד ןַײז לטֿבמ ןלעװ טצװ סע

 סָאד טעװ סע רעװ ןוא .לארשי-ינב לּכמ ןרעו שרֿפומו םרחומ לָאז רעד ,ףד ןקיד

 .םימשה ןמ םחורי תוירבה לע םחרמה לכוֿבוט תכרב וילע אֿבּת ...ןַײז םייקמ

 ,"ןילרקמ ןרהא ירֿבד הכ

 ןוא ערצכיז ןַײז זנוא טזַײװ ןענרהא 'ר ןוֿפ תוֿפסוה יד ןיא חסונ רעגנערטש רעד

 יד רַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע רעכלצעוו טימ ,טֿפַאשנדַײל יד ךיוא ןוא גנולעטש עטסצֿפ

 טַײצ רענצי וצ זַא ,ןסייוו רימ .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש עמערָא יד ןוֿפ ןסערעטניא

 יד ןשיװצ זַא ןוא ,טכער עטרינָאיצקנַאס גנוריגער רעד ןוֿפ טַאהעג ךָאנ להק רעד טָאה
 רעטעּפש טָאה סָאװ ,םזינָאגַאטנַא ןַא טשרעהעג טָאה עסַאמסקלָאֿפ רעד ןוא להקה-ישאר

 ןָא ָאד ךיז טלעטש ןרהא 'ר יװ ,ןעצז רימ .ףמַאק ןוא תוקולחמ ערעווש וצ טריֿפעג

 זיא רע זַא ,ךיוא רימ ןעעז םעד ץוח ;גנורעקלצֿפַאב רעמערָא רעד ןוֿפ דצ םעד ףיוא ארומ

 .לעב ןוא העּפשה-לעב ַא ,רעריֿפ ַא יװ רָאנ ,שטנעמ רעטַאוװירּפ ַא יװ טינ ןטָארטעגסױרַא

 רענעי וצ רעגנעהנָא ךס ַא טַאהעג ןיוש םּתסה ןמ טָאה גנוגעוװַאב עשידיסח יד זַא ןוא ,תוירחא

 ,סקנּפ ןיא ןבַײרש וצ טַײקכעלגעמ יד ןוא טומ םעד טַאהעג טינ רע טלָאװ שרעדנַא .טַײצ

 תוטלחה יד וצ ןעגנוזַײװנָא ןוא גנוניימ ענעגייא ןַײז ,טָאטש רעדמערֿפ ַא ןוֿפ ךָאנ טרֿפב

 ןוֿפ האשרה יד, טָאה רע זַא ,רעטרעוװ סנרהא 'ר .להקה:ישארו םינברה תֿפסא רעד ןוֿפ

 .ןעמ ןוֿפ דיגמ ןסיורג םעד ןוֿפ טניימ סָאד ,"הלוגה לֹּכ לש ןבר ינמיה דומע י"נ ר"ומדא

 ךיוא םּתסֹה ןמ לייט םוצ ןוא רעלוּפָאפ ןעועג זיא רעב 'ר זַא ,זדנוא ןוַײװַאב ,שטיר

 ,עטיל ןיא ןדִיי יד ַײב וליֿפַא טעטירָאטױא ןַא יו טנעקרענָא

 ןיא גנוגעװַאב רעשידיסח רעד ןוֿפ טַײצ-לבֿפױא עטש רע יד ןעװעג זיא סָאד

 ײרֿפ םעד תמחמ זיא ןרָאי ענעי ןיא תודיסה רעד רַאֿפ ןילרַאק ןוֿפ גנוטַײדַאב יד .עטיל

 ןביוהעגנָא דלַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,תוֿפידר יד תמחמ ןוא ןענרהא 'ר ןוֿפ טױט ןקיטַײצ

 .ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ ןיטולחל .,(4772)

 גנוטסעֿפ ַא ןבילבעג זיא ,קסניּפ טָאטשזַײרק ריא ,ןילרַאק ןוֿפ טָאטש עקידתונכש .יד

 ,תודיסח ןגעק ףמַאק םוצ טירש עטשרע יד ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז קסניּפ ןיא ,תונבר ןוֿפ

 םעד רימ ןגָאמרַאֿפ םעד ןגעוו .ןענרהא 'ר ןגעק טדנעװעג ןעװעג רקיצב ןענַײז סָאװ

 סרעב 'ר ךיז טניֿפעג םיקידצ רענילרַאק יד ןוֿפ ויכרַא ןיא .טנעמוקָאד ןקידרעטַײװ
 ןוֿפ רבחמ ,קסניּפ ןוֿפ הֿבישי:שאר) יולה רזעילא 'ר ,ןדִיי רעקסניּפ ייווצ וצ ווירב ַא

 ?;טלַאהניא ַאזַא טימ ,םייח 'ר ןוא *(שורד-ירֿפס עקיגייא

 קיתווה גלֿפומה ינברה אוה אלה 'ה דידי יֿבוהא םולש תא הנעי ןםיקלאהו !דלאה,

 ,י"נ םייח ר"רוהמ םיראֿפמ ומש גלֿפומה ינברה ול המודב ינשהו י"נ יולה רזעילא 'המ
 ַײב םולש ןשרעה לָאז סע ,ןַײז ררועמ ךַײא ךיא לי ךַײא קידגסירגַאב

 ר"רוהמ םסרוֿפמה דוֿבּכ דידי רעזדנוא טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןַײז טלָאז ריא ןוא ךַײא

 .רעד סָאװ רַאֿפ .טָאג ןוֿפ ןגיוא יד ןיא רצקיטכיר ַא גצוו ןַײז זיא עודיּכ ,י"נ ןרהא

 (ךרד ןַײז ןיא) זיא םולשו סח הלווע ןַא רַאֿפ סָאװ ? (םיא ןוֿפ ךיז ריא טרעטַײװ

 יד ןרעטַײװרעד טוט ?םולשו סח ששה ַא וצ דנורג ַא טיג סָאװ ,ןרָאװעג ןענוֿפעג

 לָאז סע ןוא ןַײז טינ גנוטלַאּפש ןייק ךַײא ןשיוצ לָאז סע ידכב ,תוֿבשחמ עטכעלש

 ערעַײא ןיא ןַײז ןיילק טינ ףרַאד ןינע רעד .ֿבצמ רעקידרעירֿפ רעד ןשרעה רעדיוו

 הצורו םכמולש שרוד םכֿבוהא רימ ןוֿפ .םולש טימ ןשטנעּב ךַײא לָאז טָאג .ןגיוא

 ,ה"הללז םהרֿבא ר"רהומב רעב ֿבוד .םימיה לֹּכ םתנקתב

 ,(1795 ,וָאלקש) "הדשה חיר, ,(1718 ,וָאלקש) "הדשה חיש, 5

 ,םיוגגײל' ַײב ןוא ,7//4 'ז ,תודיסחה תודלוּת ,ןװ ָאנבוד ַײב טקורדעגּפָא זיא וירב רעד 5
 ,1ז ,המלש ּעֵמִׁש

0 
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 לָאז רע ,ווירב םעד טימ ךיוא ךיז ךיא דנעוו י"נ המלש 'מ גלּֿפומה ינברהל

 ."םולש ייז ַײב ןשרעה לָאז סע ,ותמכחב ןעימַאב ךיז
 1772--176' ןרָאי יד ןוֿפ רעכיז טמַאטש רע רעבָא ,טריטַאד טינ זיא ווירב רעד

 טימ םידיסח רענילרַאק יד ןגעק תוֿפידר עטשרע יד ןגעװ זדנוא טלייצרעד ןוא
 דימלּת ןַײז ץוש ןיא טמענ רעכלצוו ,רעב 'ר זַא ,ךיוא טקיטעטשַאב רע .שארב ןענרהא 'ר

 .סױרַא אכמס-רב ַא יװ טליֿפעג ךיז טָאה ןוא עטיל ןיא רעלוּפָאּפ ןצוװעג זיא ,ןענרהא 'ר

 .הֿבישי-שאר רצקסניּפ םעד גנוניימ ןַײז ןגָאזוצ .
 טימ טײרּפשרַאֿפ סיוא ןילרַאק ןוֿפ טָאה ןרהא 'ר ןעװ ,טַײצ רעקיבלעז רעד וצ

 טָאה ,םידיסח ןופ סעּפורג הֿביֿבס רעד ןיא טעדנירגעג ןוא עטיל ןיא תודיסח גלָאֿפרע
 .רַאב רעד, ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב זיא סָאװ ,קחצי-יול 'ר ֿבר רעקסניּפ רעד ,-ֿפח ןַײז

 קחצי-יול 'ר .קסניּפ ןקידתונכש ןיא תוחילש עקיבלעז יד ךיז ףיוא ןעמונעג ,"רעווטשטיד
 - ןרהא 'ר יװ טַײצ רעקיבלעז רעד וצ םּתסה ןמ זיא ןוא ןלױוּפ ןוֿפ טמַאטשעג טָאה
 תעשב ,1771 ןיא .דיגמ ןסיורג ןוֿפ דימלּת ַא ןרָאװעג -- ןרָאי רעקיצכעז יד ןטימ ןיא

 זיא ןוא קסניּפ ןזָאלרַאֿפ טָאה ,ןהּכה לאפר 'ר ,קסניּפ ןוֿפ ד"בא רעטנָאמרעד רצירֿפ רעד

 ד"בא ןרַאֿפ טרָא ןַײז ףיוא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא קחצי-יול 'ר זיא ,ןזױּפ ןיא ֿבר ןרָאװעג

 ןסיורג ןוֿפ םידימלּת ֿבור סָאד ןוֿפ טלייטעגסיוא ךיז טָאה קחצי-יול 'ר .הֿבישי-שאר ןוא

 תואיקב ןַײז ךרוד ךיוא טרעַײנ ,תודיסח ןיא ךרד םענעגייא ןַײז ךרוד רָאנ טינ דיגמ

 ןבילקעגסיוא זיא רע סָאװ ,ןײלַא טקַאֿפ רעד ןיוש .רוטַארעטיל רעשידומלּת רצד ןיא

 טגָאז ,קסניּפ "תישאר הליהק , רעשיווטיל רעד ןיא הֿבישי שאר ןוא ד"בא ןרַאֿפ ןרָאװעג
 רע טערט 1780 ןיא .ֿבר רענעעזעגנָא ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעװעג זיא רע זַא ,תודע

 רעקסירב םעד טימ עיסוקסיד רעכעלטנֿפע ןַא ןיא תודיסח ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא יו סױרַא

 טינ רעכיז ןעגנוגַײצרעביא ענַײז טָאה קחצי:ול 'ר .ןגָאבנעלענעצַאק םהרֿבא 'ר ֿבר
 .רעסיוא ןַא טימ ןענװװַאד וצ גהנמ ןַײז ןוא דיגמ ןסיורג םוצ תוציסנ ענַײז :דוסב ןטלַאהעג
 ןיא טָאה ןעמ ןמז לֹּכ .זיא רע סָאװ תודע טגָאזעג ןבָאה *תוֿבהלתה רעכצלטנייוועג

 .טרעטשעג טינ םיגהנמ ענַײז ןיא קחצי:יול 'ר ןעמ טָאה ,ןעועג טינ הנּכס ןייק תודיסח
 .רַאֿפ וצ ויטקַא ןביױהעגנָא לודגה ןרהא 'ר טימ ןעמַאזוצ קחצי-יול 'ר טָאה םּתסֹה ןמ

 ןסייו רימ -',טינ תועידי ןייק רימ ןבָאה םעד ןגעװ ;תודיסח ןוֿפ הרוּת יד ןטיײרּפש
 ןוא דיסח םעד ֿבר םעד ןשיװצ ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,ךוסכיטס ןֿפרַאש םעד ןגצוו רעבָא

 ןקחצי-יול 'ר טָאה'מ זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ןוא ,גנורעקלצֿפַאב רעשידגנתמ רעד

 טוט ןכָאנ ןעשעג זיא סָאד . ?קסניּפ ןוֿפ טגָאיעגסױרַא ןוא תונברה-אסּכ ןוֿפ טצצזעגּפָארַא
 ,ןדייר וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זדנוא טעװ םעד ןגעװ ןוא ןענרהא 'ר ןוֿפ

 .עגנָא תודיסח ןגעק תוֿפידר יד ןענַײז עטיל ןיא תעשב ,טַײצ רעקיבלעז רעד וצ

 ,דנַאלסורסַײװ ןקידתונכש ןוֿפ טָאטשטּפױה רעד ןיא זיא ?םידיחי ןגעק רקיעב ןעגנַאג
 עשיסורסַײװ יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ןוֿפ הֿפיסא עטשרע יד ןרָאװעג ןֿפורעגֿפױנוצ ,ווָאלקש ןיא
 טזָאלעג ךיז טָאה הֿפיסא רעד טָא ןוֿפ .הנּכס רעשידיסה רעד ןגעוו םינבר ןוא תוליהק
 רעשינבר רעד ןוֿפ ןיורק יד טרֿפב ןוא ,תוליהק יד טָאה סָאװ ,זורּכ רעטשרע רעד ןרעה
 רעַײנ רעד דצמ הנּכס רעד ףיױא טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא ,ןואג רענליו םעד ,טלעװ

 קסילָאק ןוֿפ םהרֿבא 'ר וצ ידַאיל ןוֿפ ןמלז-רואינש 'ר ןוֿפ ווירב ַא ןוֿפ ??.גנוגעװַאב

 ,41771 ףוס ןעמוקעגרָאֿפ זיא הֿפיסא יד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד (דנַאלסורסַײװ -- יקשוילָאק)
 םהרֿבא 'ר ןוֿפ גנוטלַאה רעקידהנושמ רעד תמחמ רקִיעב יז זיא ןרָאװצעג ןֿפורעגֿפױנוצ

 .(1907 ,װאקירטצּפ) װ"א 45 'ז ,תורוא רשע ,רעגרעב .* 7
 תודגא רצדָא לַאירצטַאמ ןשירָאטסיה ןײק טינ ללכב רימ ןעגיּכעג רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןיא 38

 ,.קחצי:י ל *ר ןוא לודגה ןרהא *ר ןשיװצ ןעגנוָיצַאב יד ןגעוו

 .(1903 ,ועשטידרעב) 9 *ז ,יבר תיב ,ןמלײה 9

 ,הֿבישיישאר רעקסניּפ םוצ דיגמ ןסיורג ןוֿפ וירב םעד ןבױא עע 40

 ,85 יז ,ה"צד ,ןמל ײה ק28פוזו ,"םירוצ תוֿברחו םיצירע רימת, 41

 ,ןטרָא 4

 (11) ןטֿפילש לשילאטס'ה
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 ןעמרָאֿפ עטסקינייװסיױא יד רקִיצ רעד ןעמונעג תודיסח רעד ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,רעקסילָאק
 ןעילוק וצ,--ּפָאק ןֿפױא ןלעטש ךיז ,עיצַאלוקיטסעשז ןוא זַאטסקע רעדליוו) ןענװַאד םַײב
 תעשב ןוא ,ארמג ןענרעל ןוא םידמול ןַײז הזֿבמ ענעבירטעגרעביא סָאד ןוא (המודּכו "ךיז
 טכַארבעגטימ רע טָאה ,קסילָאק ןייק ךיז וצ שרדמ-תיב רעשטירזעמ ןוֿפ ןעמוקעג זיא רע
 טיײקנדירֿפוצמוא ןַא ןֿפורעגסױרַא טָאה הגהנה ןַײז .תודיסח ןוֿפ רוטַאקירַאק ַא רָאנ ךיז טימ
 םידיסח ענַײז ןוא םהרֿבא 'ר ;דיגמ ןסיורג םַײב וליֿפַא רָאנ ,םינבר יד ַײב זיולב טינ
 ןבָאה ייז ןעו ,(70-1769) לקת רָאי םעד רכזל ,"לקת ידיסח, ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ןבָאה
 װָאלקש ןיא זַא ,רימ ןענעייל ווירב ןטנָאמרעד רעירֿפ םעד ןיא .קסילָאק ןיא טשרעהעג
 םהרֿבא 'ר ןוא ,דיגמ ןוֿפ םידימלּת יד ןוא תוליהקה-ישאר יד ןשיװצ הוּכיװ ַא ןעוועג זיא
 ןסָאלשַאב טָאה 1771 ןיא ווָאלקש ןיא הֿפיסא יד ,ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז טזומעג טָאה רעקסילָאק
 55 ןואג רענליוו םוצ םעד חוּכמ טדנעוועג ךיז טָאה ןוא םידיסח יד ןַײז וצ ףדור

 טימ רענילרַאק יד ןבָאה ,האנש רעקימורַא רעד ןוא תוֿפידר יד ףיוא טקוקעג טינ
 תודיסח ןוֿפ הרוּת יד טַײרּפשרַאֿפ רעטַײװ טומ ןוא עיגרענע סיורג טימ שארב ןרהא 'ר
 תוֿברחו םיצירע רימז, םיֿבתּכ עשידגנתמ ןוֿפ גנולמַאז רעד ןיא ןדִיי עשיווטיל יד ןשיװצ
 רעד ןיא טַײצ רענעי וצ תודיסח ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ַא רימ ןעניֿפעג 1772 ןוֿפ "םירוצ
 .רַאק, ןעמָאנ םעד טימ ןֿפורעג ךיוא ָאד ןרעװ םידיסח יד ;םידגנתמ יד ןוֿפ גנוטכַײלַאב
 רעשטירזעמ ייז טּפור ןעמ סָאװ ,םידיסח עקיטנַײה יד רעביא טגָאלק ןוא טנייוו, : "רעגיל
 ןסָאלשַאב זיא סע, :"רענילרַאק, ןֿפורעג ןעמ טָאה ענליוו ןיא םידיפה יד 4"רענילרַאק ןוא

 ןסיוורעד םיֿבתכ יד ןוֿפ ??,ענליוו ןיא רענילרַאק יד ןוֿפ ןינמ םעד ןבַײרטעצ וצ ןרָאװעג
 ךיז ןבָאה רימ ...םידיסח ןוֿפ תויֿפונּכ ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה טעטש ךס ַא ןיא,, זַא ,ךיז רימ
 ...עטיל ןיא טיײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ..זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ תעשב ,ןקָארשרעד
 טעטש צלַא ןיא ןוא רעדנעל עלַא ןיא טײרּפשרַאֿפ תערצ יד ךיז טָאה םיברה וניתונוועב
 ,דרפס חסונ יּפ-לע ןענװַאד ןענעק וצ ידכב ,ךיז רַאֿפ םינינמ טעדנירגעג ןבָאה םידיסח יד
 טימ ןטחש וצ גנורעדָאֿפ רעייז ;שער ןוא תוֿבהלתה טימ - ןיא רעגייטש רעייז יו
 יד ,גנוגערֿפױא עסיורג ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה (םישטולמ) םיֿפלח ענעֿפילשעג סרעדנוזַאב
 .ַאּפָארּפ םכותב ,תודיסח ןוֿפ םירקיע יד טימ םיזורּכ ךס ַא טײרּפשרַאֿפ ָאד ןבָאה םידיסח
 יװ ,ןדייר ךעלטנֿפע ַײרֿפ דימּת טנעקעג טינ טָאה רעכלעוו ,ןענרהא 'ר ןוֿפ ווירב-עדנַאג
 ןענעייל רימ יװ ,לַײװ ,ןעגנַאגרעד טינ רעבָא יז ןענַײז זדנוא וצ ,םורד ןיא םירֿבח ענַײז
 !?.ןענערברַאֿפ םיֿבתּכ עשידיסח יד םידגנתמ יד ןגעלֿפ ,ןֿפורֿפױא עשידגנתמ יד ןיא

 בוט-םוי ןוא תבש טגעלֿפ םידיסחה שאר רעד זַא ,גהנמ ַא ןעוועג זיא טלָאמעד ןיוש
 ןוא תודועס שלש וצ םיא וצ ןעמוק ןגעלֿפ םידימלּת ענַײז *;רעדיילק עסַײװ ןגָארט
 .תורימז ןעגניז טגעלֿפ םלוע רעד ןוא הרוּת ןגָאז ַײברעד טגעלֿפ יבר רעד ;ּהּכלמ הוולמ
 "שיט ַא ןעװַארּפ,) םיגהנמ עליזָאד יד זַא ,סיוא טמוק רענילרַאק יד ןוֿפ הרוסמ רעד טול
 עטשרע יד ןעװעג ןענַײז סָאד - לודגה ןרהא 'ר ַײב ןעמונעגנָא ןעװעג ןענַײז (ו'זַאא
 האווצ רעד ןיא ןוא ווירב יד ןיא--םיֿבתּכ יד ןיא רעבָא .טלוק.םיקידצ םעד ןוֿפ םינמיס
 .םעד ןגעוו זמר םוש ןייק טינ רימ ןעניֿפעג -- לודגה ןרהא 'ר ןוֿפ

 עשיווטיל יד טקִיורמואַאב קרַאטש ןבָאה ןרעדנוזוצּפָא ךיז םידיסח יד ןוֿפ היטנ יד
 ןיא .גנוגעוװַאב-רקשה-הישמ ַא רַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה סָאװ ,םינבר ןוא תוליהקה-יסנרּפ

 יד דצמ ךיז טָאה תוּכיו רעװָאלקש םעד ןיא זַא ,עדנעגעל יד טײרּפשרַאֿפ יא םידיסח ןשיוצ 4

 ,סקיטעטשַאב טינ רוקמ ןשירָאטסיה םוש ןײק ןיא רעבָא טרעװ עדנעגעל יד ;לֹודגה ןרהא 'ר טקילײטַאב םידיסח

 .25 יז ,"םירוצ תוֿברחו םיצירע רימ, 4

 ,ןטרָאד

 27 21 ? ,ןטרָא 8

 ,26 " ,װ"א 11 'ז ,ןטרָאד 7

 ,203 יז ,"טטכישצג-סנבעל , סנומַײמ המלש } 14 4 ,ןטרָאד
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 תוֿפידר ערצווש ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה -- וװָאלקש ןוא קסנימ ,ענליו -- טעטש ערעסערג יד
 ,ךעלגימ זיא סע ;טנָאמרעד טינ ןטנעמוקָאד יד ןיא ַײברעד טרעװ ןילרַאק ?.ייז ףיוא
 וצ ידכב ךַאװש וצ ןרָאװעג םיּתניב זיא אֿפוג ןילֹרַאק ןיא םידגנתמ יד ןוֿפ טכַאמ יד זַא
 ןַײז טַאהעג ןילרַאק ןיא טָאה ןרהא 'ר .םידיסח לָאצ רעסיורג רעד ןגעק ןֿפמעק ןענעק
 קידצ רעקיצנײא רעד טַײצ רענעי וצ ןעװעג זיא ןוא הדע עשידיסח ןַײז ןוא לוש
 עטסקיטַײדַאב יד *.הֿביֿבס רעצנַאג רעד ןוֿפ ןַײז לגר-הלוע ןעמ טגעלפ םיא וצ .עטיל ןיא
 .םײח 'ר ןוא ןילרַאק ןוֿפ המלש 'ר טרוי ןוא דנַײרֿפ ןַײז ןעוועג ןענַײז ענַײז םידימלּת
 ןוא תודיסח וצ ןעמוקעג ייז ןענַײז העּפשה סנרהא 'ר קנַאדַא ?.רודמא ןוֿפ לקײח
 ןיא ןזח ןוא דמלמ ןעוועג רעירֿפ זיא לקייח-םייח 'ר .דיגמ ןסיורג ןוֿפ םידימלּת ןרָאװעג
 ןשיװטיל םעד ןיא קידצ ןרָאװעג רע זיא (1772) דיגמ ןסיורג ןוֿפ טױט ןכָאנ ,ןילרַאק
 רעטײרּפשרַאֿפ עטסנעעזעגנָא יד וצ טרעהעג טָאה ןוא (ענדָארג ַײב ,רודניא) רודמַא לטעטש
 ,עטיל ןיא תודיסח ןוֿפ

 רעטַײװ סָאװ ןבױהעגנָא טָאה עטיל ןיא גנוגעװַאב רעשידיסח רעד ןוֿפ גלָאֿפרע רעד
 ןבָאה ייז זַא ,ןעזרעד ןבָאה יז .םוטנדִיי ןשיווטיל ןוֿפ רעריֿפ יד ןקיורמואַאב רעקרַאטש ץלַא
 ב"לקת חסּפ ךָאנ .גנוגעװַאב-סקלָאֿפ עסיורג ַא רָאנ ,ןדָאזיּפע ענלצנייא ןייק טינ ךיז רַאֿפ
 עלַא ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא ןואג רענליװ ןוֿפ טַא-ָאטקעטָארּפ םעד רעטנוא זיִא (1772)
 ערעייז ,םידיסח יד ןגצק םרה רעטשוע רעד ענליוו ןיא םישרדמ-יּתב ןוא ןלוש
 סע ??טנערברַאֿפ םיֿבתּכ ערעייז ,ןגָאלשעג םינשרד ערעייז ,טכַאמעגוצ ןעמ טָאה ןלֹוש
 טָאה קיטַײצכַײלג .םידיסח ןוֿפ תויֿפונּכ עַײנ ןדנירג וצ רוסיא ןַא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא זיא
 .עביא יד וצ ,ןואג ןוֿפ ןבירשרעטנוא ,ארוק-לוק ַא טימ טדנעװעג להק רענליוו רעד ךיז
 .סַײװ יד וצ ןוא (קצולס ,קסירב ,ענדָארג ,קסניּפ) תוישאר תוליהק עשיווטיל ריֿפ עקיר
 טיול םידיסח יד ןַײז וצ םירחמ גנורעדָאֿפ רעד טימ קסנימ ןיא ווָאלקש תוליהק עשיסור
 5ןעלטימ עלַא טימ ןַײז וצ ףדור ייז ןוא להק רענליוו ןוֿפ ליּפשַײב םעד

 .עגרָאֿפ ןילרַאק ןיא זיא ?*ענליוו ןיא תוֿפידר ןוא תומרח יד ןוֿפ געט ענעי ןיא
 .רַאק ןוֿפ גנַאג ןצנַאג םעד ףיוא גנוקריוו טסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,שינעעשעג ַא ןעמוק
 ,לודגה ןרהא 'ר ןברָאטשעג םיצולּפ זיא (1772) החסּפ דעומה-לוחד 'ג :תודיסח רעניל
 רעריֿפ ןקיטסַײג רעייז ןרָאלרַאֿפ ןבָאה רענילרַאק יד .רָאי 26 ןוֿפ רעטלע ןיא לּכה-ךסב
 רעד ןוא ,רעריֿפנָא עטסקיטכיוו עריא ןוֿפ םענייא-- גנוגעוװַאב עשידיסח יד ,ןיבר ןוא
 רענילרַאק יד .םידימלּת עטסַײרטעג ןוא עטסכַײרטסַײג ענַײז ןוֿפ םענייא -- דיגמ רעסיורג
 ץרַאה סנרהא 'ר ןיא טָאה סָאװ ,רעַײֿפ סטָאג ןוֿפ .טמותירַאֿפ ןבילבעג זיא תודיסח
 55.טגָאזעג ןטייווצ םוצ רענייא םידיסח יד ןבָאה ,?ןרָאװעג טנערברַאֿפ רע זיא ,טנערבעג

 ןַײז ןוֿפ ןוא ווירב ,תורהזא ענַײז ןופ ןעמ טנעקרעד טייקכעלנעזרעּפ סנרהא 'ר
 ןוא ומשב ןרעװ סָאװ ,סעדנעגעל ןוא ןעקנַאדעג ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ךיוא יװ *",האווצ
 םינימ ײלרעַײרד ףיוא הרות ןַײז טעדנירגַאב טָאה ט"שעב רעד .ט?ייצרעד םיא ןגעו
 עקיזָאד יד ןוֿפ ענייא טלקיװטנַא רעטעּפש טָאה םידימלּת ענַײז ןוֿפ רערעדעי ; ןטֿפַאשביל

 .א"א 24 ,10 יז ,"םירוצ תוֿברחו םיצירע רימפ/ 4

 ,םיקידצ יד וצ ןַײז לגריהלוצ םעד ןגעװ ןעגנולײטטימ סנומַײמ ןבוא עע 0

 .130 יז ,תודיסחה תודלות ,װָאנבוד 1

 ,װ"א 11 'ז ,"םירוצ תוֿברחו םיצירע רימז, 2

 ,ה"א 21 ,װ"א 12 */ ,טרָאד 5

 ;ה"צד ,װָאגבוד עז ;רענילרַאק יד ןוֿפ ןינמ םעד ןבירטצצ ןעמ טָאה 1772 חסּפ דעומהלוח

 ,114 טַײז

 ןָ) .ב ,א 27 *ז ,"םידיסח להק, :(1908 ֹוָאקירטעֿפ) 7 *ז ,םילודגה םש תרכממ ,ןאמגײלק 55

 ,(טרָא ןוא טַײצ

 ;(1875 ,דָארב) 11-=10 ,1 */ ,"ןרחא תיג 5
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 ןעװעג רקִיע רעטסקיטכיו רעד זיא ועשטידרַאב ןוֿפ ןקחצי-יול רַאפ :ןטֿפַאשביל ַײרד

 טֿפַאשביל יד-ד"בח ןוֿפ רעדנירג םעד ,ידַאיל ןוֿפ ןענמלז-רואינש ַײב ,ןדָיי וצ טפַאשביל יד

 ןדִיי יד ןַײז ברקמ, :סָאג וצ טֿפַאשביל יד - לודגה ןרהא 'ר ַײב ןוא ,הרוּת רעד וצ

 ןיא טָאג רַאֿפ ארומ ןוֿפ ליֿפעג רעד .האווצ ןַײז ןיא טבַײרש רע יװ ,"םימשבש םהיבאל

 5.זַאטסקע ןוא שֿפנ-תריסמ רעכעלטנייוועגרעטיוא ןַא טימ ןדנוברַאֿפ דימּת ןעוועג םיא ַײּב

 ,הלעמ לש אילמפב שער רעסיורג ַא טרעװ ,םירישה-ריש תבש ֿברע טגָאז ןרהא 'ר תצשב,

 ,םירישה:ריש סגרהא 'ר ןרעה ןעמוק ןוא ןעגניז וצ ףיוא ןרעה םיֿפרש ןוא םיכאלמ יד

 םיריסח יד ןלייצרעד ױזַא-טמַאטש לודגה ןרהא 'ר ןוֿפ ."ןוגינה םלוצ ןוֿפ טמַאטש רעכלצוו

 יד ַײב ןענויַאד םַײב םויה:דע ךָאנ ןשרעה סָאװ ,ורמוא רעד ןוא תובהלתה יד - רצטַײװ

 שטנעמ רעדצי, :םישעמ ענַײז ןגעוו ןובשחו ןיד ַא ןבצנּפָא ךיז זומ דַיי רעדעי .רענילרַאק

 הדוותמ ךיז ןוא תודיחיב ןעגנערברַאֿפ ,גָאט ןיא הצש ןייא תוחּפה לכל ,גָאט ןדעי לָאז

 יודיװ ,תינעּת ןיא ןעגנערברַאֿפ רע זומ ךָאװ רעד ןיא גָאט ןייא .ןטשרעבייא ןרַאֿפ ןַײז

 ןיא ןעַײרֿפַאב טנעקעג טינ ךיז טָאה ןרהא 'ר זַא ,ָאד ןעעז רימ **".ןענרעל הרוּת ןיא ןוא

 טָאה רע רעבָא ,ןטסַאֿפ טֿפָא טגעלֿפ רע .םזיטעקסַא ןוא הלבק ןוֿפ העּפשה רעד ןוֿפ ןצנַאג

 וצ ווירב ַא םענַײז םענייא ןיא ;טרּפ םעד ןיא תואמזוג ןוֿפ ןעוװעג הרתמ םידימלּת ענַײז

 ןוֿפ תוצע יד ןענַײז תואווקמ ןוא םיֿפוגיס ,םיתינעּת ליֿפ יד, :רימ ןענעייל דימלּת ַא

 הצצ יד טיג רע תעשב - ,?ןענװַאד ןוֿפ ןוא ןענרעל ןוֿפ ןכַאמ וצ לטבמ ידכב ,ערה-רצי

 ,ןבירשעג טרָאד טייטש סע סָאװ ץלַא, :רע טבַײרש ,"המכח תישאר, רֿפס םעד ןענרעל וצ

 ענַײז ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןרהא 'ר ?."םיתינעּת ןוא םיֿפוגיס יד טינ רָאנ ,ןַײז םייקמ וטסלָאז

 םעד טימ םּכסה ןיא טינ ךיז טניֿפעג סָאד ;הדגא ןוא הרוּת ןענרעל ןלָאז ייז ,םידימלּת

 .רַאֿפ קינייװ טָאה ןוא הכלה ןענרעל רקיצב טגעלֿפ רעכלעו ,ןדִיי ןשיווטיל ןוֿפ טסַײג

 ןענרעל דיי רעשיווטיל רעד טגעלֿפ הרוּת יד ךיוא ; הדגא רעד ןוֿפ טיײקיצרַאה יד ןענַאטש

 ןוֿפ רבחמ רעד זיא ןרהא 'ר .ארמג ןוֿפ םישורד יד ךרוד רָאנ ,רוקמ ןוֿפ טינ רקִיעב

 ןוא עביל רעזציגילער טימ לוֿפ זיא סָאװ ,"תבש םענ ףסכא הי, דיל-תבש ןשיריל םעד

 .ַאדױק ,רענילרַאק יד ַײב ןעגנוזעג םויה דע טרעוװ רמז רעקיזָאד רעד ?!;טֿפַאשקנעב

 ןבָאה רענילרַאק יד .תודועס:שלש וצ ןוא טכַאנ וצ גָאטַײרֿפ ןדִיי רענירבָאק ןוא רעװָאנ

 יװ ,ןלייצרעד סעדנעגעל טשידיסח ??.םינוגינ ענעדיײשרַאֿפ קיצנַאװצ ךרעל רמז םעד רַאֿפ
 53בוט-םוי:סקלָאֿפ םענייש ַא רַאֿפ טכַאמעג הרוּת-תחמש טָאה ןרהא 'ר

 ,ןענרהא 'ר ןוֿפ ןעקנַאדעג ןוא םירמַאמ ייר ַא רימ ןעגנערב לטיּפַאק ןוֿפ ףוס םוצ

 .המודּכו שֿפנ:תריסמ ,החמש ןגעװ ,תוֿבצע ןוא תורירמ ןגעוװ ,ומשב טלייצרעד ןרצוו סָאװ

 .עטקַארַאכ ןענַײז סָאװ ,ענַײז ןעקנַאדעג ערעדנַא עקינייא ןריטיצ רוציקב רימ ןליוו אד

 ךוּפיה רעד זיא סָאװ ,תובצע :םזידיסח ןשיװטיל ןוֿפ רעריֿפ םעד ןוֿפ תוהמ ןרַאֿפ שיטסיר

 תובצע סָאװ ,ןטײקּפמעט-המשנו ֿבלה םוטמט רעד רעבָא ,טינ הריֿבע ןייק זיא , ,החמש ןוֿפ

 טינ ךיז ןעמ ןעק (תובצע ַײב) ..הריבע עטסבָארג יד ןלעטשרַאפ טינ ןעק ,טלעטשרַאֿפ

 ףרַאד ןשטנעמ ןוֿפ ןבעל סָאד .?!"ןדַײל טינ יאדווא ןעמ ןעק ןרעדנַא םעד ןוא ןדַײל

 רדס ,קצדָא ב .מ.127 'ז װ"צד ,ןַאמל ײה :עז ןליֿפעג עזעיגילער סנרהא 'ר ןגעװ סעדנעגעל יד 7

 םידיסח להק, : ק8פ9זמ ,םינושארל ןורכז ,ןאמגײל ק :(1899 ,ןילּבול) 30 'ז ,ט"שעבה ידימלּתמ תורודה

 .(1904 גרעבמעל ,שידִיי) *שדחה

 .1 יז ,"ןרהא תיב, 8

 .293 יז ,ןטרָאד 5

 .ןטרָאד 69

 ,11 יז ןטרָאד 1

 ,ןילרקמ ֿבקעי ןב ןױרהא : עז ,(ןילרעב ,*לּכשא , גַאלרַאֿפ) תילארשי הידיּפולקיצנא

 .ק85/ז0 ,םינושארל ןורכז ,ןַא מגײלק 55

 ,ןטרָאז 4



 165 תודיסח רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ

 ;ןֿפָאלש סָאד ןוא ןסע סָאד ,ןענרעל סָאד ןוא ןענװַאד סָאד--ארובה-תדוֿבע עקידנעטש ַא ןַײז

 שטנעמ רעד סָאװ ,ןצכעוט עלַא ךרוד ןעניד םיא לָאז ןעמ ,ליוו טָאג :"!העד ךיכרד לכב,

 טלעֿפ םיא סָאװ רע טצז רעמ ץלַא ,תומלש זוצ טבערטש שטנעמ רעד רעמ סָאװ ? ;טוט
 זעטניס םעד רימ ןֿפערט תודיסח ןוֿפ הרוּת רעד ןיא .תומלש וצ ךיז ןבייהרעד וצ ידּכ

 .לוֿפמוא ןַײז ןסעגרַאֿפ טינ ףרַאד שטנעמ רעד ;תולֿפש ןוא תווינע ןֿפירגַאב ייווצ יד ןוֿפ

 זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ ךיוא ףרַאד רע רעבָא ,ןטשרעבייא םענוֿפ תומלש רעד יבגל טַײקנעמוק

 ;ךלמ-ב ַא קיטַײצכַײלג ךָאד רע זיא ,רֿפאו רֿפע זיא שטנעמ רעד זַא ,תמא זיא'ס םגה

 ןיא ןרהא 'ר ךיֹוא ךיז ןיא טַאהעג טָאה תווינע ַאזַא .תווינע עתמא יד זיא סָאד ןוא --

 קיטַײצכַײלג ןוא ,"ינומּכ םיעשוּפבש עשוּפו םיאטוחבש אטוה, :ךיז רע טֿפור האווצ ןַײז

 עכלצוַא רָאנ ןַײז רבקמ ןעמ לָאז רֿבק ןַײמ ןוֿפ תומא 'ד ןוֿפ קחרמ ַא ןיא, :רע טגנַאלרַאֿפ

 רעוו .ךיז ןבעל םינכש רַאֿפ ןבָאה ייז ליוו ךיא זַא ,רעכיז זיא סע עכלצוו ןגעוו ,ןשטנעמ

 ןעװעג ןיב ךיא יו ױזַא ינעג זַא ,ןסיװ לָאז רעד ,ןוצר ןַײמ ףיוא ןַײז רֿבבע טעװ סע
 טעװ ױזַא טקנוּפ ,ארובה תדוכצ ףיוא ןַײ! רֿבוע ןגעלֿפ סָאװ ,יד יבגל םקונו אנק ַא ייחב

 ןגעװ לָאז ןעמ זַא ,רזוג ןיב ךיא ..ןוצר ןַײמ ףיוא ןַײז רֿבוע רַאֿפ ןַײז םקונ טָאג ךיז

 .ןָאט סָאד ןעק ,רימ ןגעוו סטכעלש ןדייר לי סע רעװ .ןדייר טינ םיחֿבש םוש ןייק רימ

 ,רקש ירבד ןדייר טעװ רע ביוא זַא ,ןסיוו רעבָא לָאז רע .וצרעד תושר םעד םיא ביג ךיא

 םיקהֿבומ םידימלּת יד רָאנ ..הלעמ לש ןיד תיב ןרַאֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ ןזומ ךיז רע טצוו

 רימ ןגעװ ןגָאז וצ טכער סָאד ןבָאה ןיילַא ייז -- םימלשו םיארי יד ,ןרעב 'רו ר"מדא ןוֿפ

 וצ טכער סָאד ךיוא ןבָאה ייז .רעכיז ףיוא ןסייוו ייז סָאװ ,סנױזַא רָאנ רעבָא ,םיחֿבש

 לָאז העבש ךָאנ .ןגָאז טשינרַאג ללכב ןלָאז ייז זַא ,זיא רעסצעב ...רימ רַאֿפ םיצילמ ןַײז

 טינ ןטעטיּפעו םירואת םוש ןייק ןעמ לָאז הֿבצמ רעד ףיוא ,הֿבצמ ַא ןלעטש (רימ) ןעמ

 ןב ינולּפ אוהש תינולּפ השאמ דלונה ,ינולּפ 1"ּפ :(ןבירשעג ןַײז לָאז רקִיע רעד ,ןּבַײרש

 רַאֿפרשד ךיז טָאה ןוא ןעװעג הּכומ ערעדנַא ןוא ןעװעג הכוז ןַײלַא טָאה סָאװ ,ינולּפ

 וצ הּכזמ (טימעג ךיז) דנַאטשרַאֿפ ןַײז טול ןוא ?*לָאמ ךס ַא ןעוועג שפנ - רסומ

 רע טגעלֿפ טֿפַאשביל רעטסקינייװעניא טימ רעבָא ,גנערטש קיניײװסיױא .םיברה תא ןַײז

 םיא טימ יײזןקינײארַאֿפ ןוא םימשבש םהיֿבאל ןדִיי יד ןַײז וצ ֿברקמ ידכב ...ןגָאז רסומ

 .תדוֿבע ןוֿפ סעּפע רימ ַײב ןבָאה סָאװ ,יד..., :רע טעב םידימלּת ענַײז ַײב ?/*.רומג דוחיב
 ..הדגא ןענרעל גָאט ןדצי רָאי ןוֿפ ךשמ ןיא ןלָאז ייז זַא ..ךיא טעב ,טנרעלעג ארובה

 ,הֿבצמ ןַײז ףיוא םויה דע ןבירשעגֿפױא ןעייטש רעטרצעװ עקיזָאד יד ."שידק ןגָאז ןוא

 טַאהעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא יו ןענרהא 'ר ןרעדליש תודגא עשידיסח יד

 .עגסיוא טגעלֿפ רע ."הרהטל האמוט ןיב, ןַײז ןיחֿבמ ןוא ןריּפשרעד וצ שוח ןקרַאטש ַא

 רַאֿפרעד .סקעוֿבצ ַײב ןקעדֿפױא ךוּפיה םעד ןוא ןדִיי עטושּפ ַײב תומשנ עכיוה ןעניֿפ

 55 האמוט יד ןַײז רעבמ לָאז רע ,ןקיש טֿפָא דיגמ רעסיורג רעד עקַאט םיא טגעלֿפ

 .} * ,"ןרהא תיב, 5

 סָאװ ןוא רענגעג ענַײז דצמ ןענַאטשעגסיױא זיא רע סָאװ ,תוֿפידר יד ףיוא זמר ַא טינ סָאד זיא יצ 6

 ,סָאד .(112 'ז ,תודיסחה תודלות ,װ ָאנבוד ל"29) ?טיוט ןקיטַײצירֿפ ןַײז ןוֿפ הביס יד ןעװעג רטֿפא ןענַײז

 ,ןעמוקעג םיצולּפ טינ זיא טוט ןַײז זַא ,תודע טגָאז ,רָאי קיצנַאװצ ןוא סקצז וצ האווצ ןַײז ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ

 .הֿבצמ ןַײז ןוֿפ ןיטש םעד ףיוא ןעז טציא ךָאנ ןעמ ןעק רעטרעװ יד 7
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 תודיסח ףעגילרַאק ןוֿפ עטכישעג רצד וצ 166

 } יּפַאק םוצ הֿפסוה

 ?לודגה ןרהַא 'ר ןוֿפ ןעקנַאדעג ןוא םירמאמ

 תוֿבצע ןוא הנריהמ

 תורירמ ...תוֿבצע זיא סע זַא ,ןַײז רָאנ ןעק סע .טיײקנכָארבעצ ןבָאה ייז ,ןעניימ טייל עננוי

 *רָאה עכעלדע ןַא לַײװ ,|ןָאט וצ| ןביוהעגנָא טינדָאג בָאה ךיא לַײװ ,בלה:תריֿבש שטײט רעד זיא

 בָאה ןוא שֿפ:תריסמ ןײק טַאהענ טינ בָאה ךיא זַא ןוא .שֿפניחריסמ ןָא ןבָאה טינ ןלמ ןָאק

 :טסעדנוֿפ .ןלעֿפ רימ לָאז סע רעדָא ןעמוק רימ לָאז סע ,ךַײש טינ ךָאד זיא ,ןביוהעגנָא טינרָאנ

 זיא .טרנרָאנ טמוק דימ זַא ,החמש ַא ךָאד זיא .תוכרטצה ענַײמ בָאה ןוא ריוא םעד ךיא ּפעש ןגעוו

 ו .טוג עקַאט תורירמ
 ןעמ טּפַאכ ;ןָאט וצ ןביוהעגנָא טינרָאנ בָאה ךיא זַא לַײװ ,ןֿפָאלש טינ טזָאל תורירמ

 ,ףראש טינ זיא ןעמ .ןדִיי א טעז ןעמ זַא ,הנהנ זיא ןעמ ,דִיר ַא טריּפש ןעמ .ןענעװַאד ,ןענרעל

 ."טשינ ט, ךיז יב זיא ןעמ

 ,תוֿבצע זיא תורירמ ןוֿפ ךוּפיה רעד

 ןרעדנַא םעד ןוא ןדַײל טינ ךיז ןעק ןעמ ,ןֿפָאלש ךיז ןעמ טגייל תוֿבצע ןוֿפ ןובשח ַא ךָאנ

 זיא טע זַא ,ןמיס ַא זיא סָאד .ףרַאש ךיז ַײב זיא ןעמ ,זייב זיא ןעמ .ןדַײל טינ סיוועג ןעמ ןָאק

 .תוֿבצע לש ןובשח א ןעדוענ

 העיגנ א טרָאפ טָאה תורירמ עטסלדייא יד .הרעשה טוהּכ זיא תורירמ זיב תוֿבצע ןוֿפ רָאנ

 70,השרדק ןוֿפ טסקאוו החמש עטסניײמענ יד ןוא .תובצע טימ

 תוֿבצע

 {חוֿבצע ןוֿפ ןינע טצע רעד זיא סָאװ .ןןלצל אנמחד) ל*ר ,תיּתהת לואש זיא תוֿבצע

 ךָאד זיא .תוינחורב ןֵה ,תוימשגב ןה ,רימ טלעֿפ סע ,רימ טמוק סע :שטַײט רעד זיא חתוֿבצע

 71.ןלעֿפ טינ לָאז למיה םעד יבַא ?טלעֿפ די מ סעּפע זיא סָאװ .ךיז ץלא

 ה ח מ ש

 החמש םערָאװ .הווצמ לש ההמש טינ רימ ןעניימ ,החמש טכיורב ןעמ זַא ,ןסעומש רימ סָאװ

 .הנדדמ-לעב א ןַײז לָאז דיי רעדעי זַא ,ןעננַאלרַאֿפ טינ ןעמ ןעק ,הגרדמ ַא ךַאד זיא הווצמ לש

 טימ החמש טימ םורַא טינ טיינ סָאװ ,דִיי א :טרשּפ .תוֿבצע ןײק טינ -- ןעניימ רדמ רָאנ

 ךיא ןיב יצ ,ךיז טּפַאט רע סָאװ ןוא .למיה םעד הֿבוט יוֿפּכ ַא רע זיא ,דוי ַא זיא רע סָאװ ,םעד

 72: דיי א ?דיסח א סעּפע זיא סָאװ .הווַאנ סָאד זיא -- טינ וצ ריסח ַא

 םיהרוא:תסנכה

 טָאה סע ּוװ ,ףרָאד ַא ךרוד טכַאנרעטנרוװ רעטלַאק א ןיא ןדָאֿפעג לָאמ ןייא זיא ןרהא 'ר

 רעד .ןזָאלנײדַא םיא ןטעבעג טָאה ןוא דריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רע .דָוֹו ןייא רָאנ טניוווענ

 סָאד זַא ,טנָאזעג םיא טָאה שמש סנרהא 'ר זיב ,ריס יד ןענעֿפע טל;וװעג טינ טָאה רעבָא דָור

 .דוֿבּכהתאדי סיורג טימ ריט יד טנֿפעעגנ דִיו רעד טָאה דימו ףֹּכיּת .ןילרַאק ןוֿפ ןדהא 'ר זיא

 עדעזדנוא סָאװ רַאֿפ ,אישק יד טראעג דימּת ךימ טָאה סע. :טנָאזעג טלָאמעד טָאה ןרהא 'ר

 ײטשדַאֿפ טציא .טָאנ ןוֿפ םינּפתלבק ןוֿפ רעֿבושח זיא ןשטנעמ ןרוֿפ םיחררא-הסנכה זַא ,ןנָאז ל"זח

 ןָאק ,זיוה ןיא טכַאנרעטניװ רעטלַאק א ןיא ןַײרַא טינ ןשטנעמ ַא טזָאל ןעמ תעשב .סָאד ךיא

 .ןַײדַא למוה ןיא קירוצ רע טיינ ,ןַײרַא םינ טָאג רעבָא ןעמ טזָאל ,ןרעוװ ןדָאדֿפרעד הלילח רע

 תמאב טמַאטש ,?לודנה ןרהא 'ר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טלײצרעד טרעװ סָאװ ,ץלַא יצ ,קֿפס ַא זיא סע 6

 (?קינײא ןַײז) ינשה ןרהא 'ר ןוא לודגה ןרהא 'ר ןרעװ רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןיא לַײװ ,םיא ןוֿפ

 ,שידיי ןיא לַאניגירָא ןיא ןענַײז םירמאמ עקיזָאד יד .טריציֿפיטנעריא

 ,"הז אוה יּכ, יװ ןײמ םעד טָאה ,"הרעשה טֹוחּכ  עשלערבעה סָאד יװ ךרעל---רָאה עכעלרע ןַא (*

 .ק895וזמ ,םינושארל ןורּכז ,ןַאמנײלק 0

 .ןטרָאד 1

 ,(עקידרעטַײװ סָאד ךיוא) ןטרָאד 2
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 שפנ:םריס'מ

 לָאמא טָאה -- תולונס ןוא המשנ ענַײז רימ טימ ןטַײב ןלעװ לָאז ּוניּצֶא םהרֿבַא זַא

 קידצ א זיא וניֿבַא םהדֿבַא .ןטיבענ טינ םיא טימ ךיז ךיא טלָאװ --- רענילדַאק ןרהַא 'ר טגָאזעג

 סָאװ דעבָא .קידצ רעד ךיא ןוא עשוּפ רעד רע זיא ,ךיז רימ ןטייב :עשוּפו אטוח א ןיב ךיא ,דומנ

 .אטח א ןיוש זיא ןיײלַא סָאד .הוואח ַא ענַײמ זיולב זיא סָאד .טשינרָאנ ? למוה רעד םעד ןוֿפ טָאה

 .תומילש וצ ןשטנעמ םעד טריֿפ שֿפנ:תדיסמ רָאנ ,תוֿברנ ןוא תונהמ טרנ

 ןַאמרוֿפ רע ד :

 אלש ,דָיי רעטושּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .שֿפנ:תֿבהַא ןַאמרוֿפ ןַײז טַאהעג ביל טָאה ןרהַא 'ר

 תוליפּה יד ,ןענעוואד וצ ןענַאטשרַאֿפ דעבָא טָאה רע .תיב-םלַא םעד טנעקענ םיוק ,הנש אלו אדק

 ץלא טנעלֿפ ןרהַא 'ר זַא ,קיצדַאה וזַא שטַײשײרֿבע ןיא ןזעל רע טנעלֿפ םירישה - ריש ןוא

 .ןַאמרופ ןַײז ןוֿפ ןענעװַאד ןקרצרַאה םעד ןרעהוצ ןוא ןציז גנאל:ןהעש ןוא טַײז א ןָא ןניילקעוװא

 ןרעװ רעסע ב

 יתמא עטסערג יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא ,רענילרַאק יד ןליוצרעד ,ןרהא 'ר רעסיורנ רעד

 םַײב טרָאד ןוא קדַאמ ןֿפױא ןייג רע טנעלֿפ ,ב"צ יױזַא .ןטַײצ עקיטנַײה ןוא עקילַאמַא ןוֿפ רעכוז

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעידּפ א ןוֿפ טרָאװ טושּפ א .ןעניֿפעג תמא םעד טֿפָא רע טגעלֿפ רעיוּפ ןטושּפ

 הֿבושת וצ ןוצר םעד ןֿפורסױרַא םיא ַײב טֿפָא טנעלֿפ ,תובשחמ ענַײז וצ תוכַײש 6 קילעֿפוצ

 .הליֿפּת ןוא

 וגהנמּכ ןעננַאנעג רענילרַאק רעד זיא גָאטקדַאמ א ןיא לָאמ ןיײא זַא ,טלייצרעד ןעמ

 זיא ,זַיירּפ ןיא ןרעו הוושומ קידנענעק םינ .ְךיִז דַאֿפ ץלָאה ןֿפױק לָאמ סָאד ,קרַאמ ןֿפױא

 טסעוװ ןוא ןַײז בשיימ ךיז טסעװ וד, ;ןעירשעגכָאנ םיא טָאה לרע רעד .ןעגנַאגעגקעוװַא ןרהא 'ר

 ןיא ןוא טנָאזעג ןרהא 'ר טָאה ,"זדנוא וצ טָאנ דימת טנָאז ױזַא סָא. -- ."ןרעוװו רעסעב

 .םינונהּתו הליֿפּת ןיא טגָאזעג םילהּת תוֿפשחמ ןוא תודדובתה ןיא טָאה ןוא םייהַא קעוַא

 .זז
 ,(1792--1772) רענילרַאק המלש 'ר ןוֿפ טַײצ רעד ןיא סיזירק רעד

 ,גנוגעװַאב רעשידיסח רעד רַאֿפ רָאי רעװש ַא רעכיז ןעוװעג זיא 1772 רָאי סָאד

 טרימַאלקָארּפ ענליו ןיא זיא (1772) ב"לקּת ןסינ .םידיסח רענילרַאק יד רַאֿפ טרֿפב
 רענליו רעד טָאה רעטעּפש ןכָאװ ַײרד .םידיסח יד ןגעק םרח רעטשרע רעד ןרָאװעג
 עקירעביא יד וצ ןוא ??קסירב ןוֿפ להק םוצ םעד ןגעוו ווירב ַא טימ טדנעוועג ךיז להק
 ןעמוקַאב להק רעקסניּפ רעד ךיוא טָאה קֿפס ןָא ??תוליהק עשיסורסַײװ ןוא עשיװטיל
 יד טַײצ רענעי ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ ןענַײז ןדִיי עשיוװטיל יד ןשיוװצ .ףורֿפױא םעד

 .עגנַײרַא זיא תוליהק עשיווטיל יד ןיא ."םירוצ תוֿברחו םיצירע רימז, םיֿבתּכ עשידגנתמ
 יד טָאה (1772 רעבמצווָאג) ג"לקּת ולסכ .תוקולחמ טֿפרַאש ןוֿפ טסַײג ַא ןרָאװעג טכַארב

 ןוֿפ .שטירזעמ ןוֿפ דיגמ ןסיורג םעד--יבר ןוא רעריֿפ ריא ןרָאלרַאֿפ גנוגעװַאב עשידיסח

 ,תורוֿבה עשידיסח ערעדנַא עלַא ןוֿפ רעמ ןטילעג םידיסח רענילרַאק יד ןבָאה םרח םעד
 ןדָיי ֿבור סָאד ּוװ ,עטיל ןיא רענילרַאק יד ןגעק רקישב טדנצוועג ןעוועג זיא ףמַאק רעד
 דלַאװעג טימ טָאה להק רענליו רעד תעשב טַײצ רעד ןיא .םידגנתמ ןעװעג ןענַײז
 ,לודגה ןרהא 'ר ןברָאטשעג םיצולּפ ןילרַאק ןיא זיא ,"רענילרַאק יד ןוֿפ ןינמ םעד ,, ןבירטעצ
 טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןוֿפ גנולייטעצ עטשרע יד ןעמוקעגרָאֿפ זיא (1772) רָאי ןקיבלעז םעד ןיא
 ןרָאלרַאֿפ לייט םוצ ןבָאה םידיסח רענילרַאק יד ןוא ,עטיל ןוֿפ דנַאלסורסַײװ ןסירעגּפָא
 עשידיסח עשיסורסַײװ עקידתונכש יד דצמ עציטש עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עקיטסַײג רעייז
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 עשיטילָאּפ יד ,תמא .שארב רעקצָאלָאּפ לארשי 'ר ןוא רעקסבעמטיוו לדנעמ 'ר טימ ,סעּפורג

 ןשיוװצ גנודניברַאֿפ רעד ףיוא העּפשה טסיורג ןייק טַאהצג טינ ןבעל ןשידִיי ןיא טָאה הציחמ

 .ןיד צרעווש ןיא ןגַארּֿפ עזעיגילער ענעדיײשרַאֿפ ןגעלֿפ ב"צ ױזַא ; ןלייט עדייב ןוֿפ ןדיי

 .ןעמעלַא רַאֿפ ןטליג ןוא ??ענליוו רעדָא קסירב ןיא ןיד-תיב םעד ןוֿפ ןרעוװ ןסָאלשַאב תורוּת

 ןוא עטיל ןוֿפ םידיסה יד ןשיװצ ןעגנו;צַאב יד עגונב ןעװעג ךיוא זיא ענעגייא סָאד

 ןעמוקעצגרָאֿפ ןענַײז םידיסח יד ןגעק תוֿפידר יד סָאװ ,רעבָא םעד תמחמ .דנַאלסורטַײװ

 ,דנַאלסורסַײװו ןיא םידיסח יד רעדייא ןטילעג רעמ רענילרַאק יד ןבָאה ,עטיל ןיא רקיצב

 ןצניװָארּפ עדייב ןענַײז ,ןלױּפ ןוֿפ גגולייטעצ רעטירד רעד ךָאנ ,1795 רָאי ןיא טשרצ

 .טֿפַאשרעה רעשיסור רעד רעטנוא ,ןרָאװעג טקיניײארַאֿפ רעדיוו

 ןֿפררעגסױא להק רענליװ ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא זיא םרה רענליו םעד ךָאנ

 ךיוא ןרָאװעג טרזחעגרעביא םרה רענליו רעד זיא רעכיז ,דָארב ןיא םרח רעד ןרָאװעג

 ,ויכרַא - הליהק רצנליוו ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,לָאקָאטָארּפ ַא ןיא .תוליהק עשיווטיל יד ןיא

 ףניֿפ יד ןוֿפ םידיגנו םינזור יד ןבָאה (1772) ג"ל - ב"לקת רָאי ןיא ןיוש , :רימ ןענעייל

 רַאֿפ סָאװ ??".ֿבצמ םענעברָאדרַאֿפ םעד ןרעסעברַאֿפ וצ טימַאב ךיז תוליהק עשיווטיל

 גנוטסעֿפ רעד ןיא ,אֿפוג ןילרַאק ןיא טַאהעג ןבָאה תוֿפידר יד ןיא םרח רעד גנַאלקּפָא ןַא

 יד םיא טימ ןוא ,לודגה ןרהא 'ר ןוֿפ שרוי רעד ,המלש 'ר ָאד ןיא יצ ןוא ,תודיסח ןוֿפ

 .טנַאקַאב טינ ודנוא זיא ,ןרָאװעג טֿפדורעג ,םידיסח רענילרַאק

 סָאװ ,להק םעד טימ ןעמַאזוצ טריֿפעג םינבר יד ןבָאה םידיסח יד ןגעק ףמַאק םעד

 הנידמה דעװ רעד ןרָאװעג לטבזיא סע יװ ,םעדכָאנ ןךיוא טכער עכעלצצזעג טַאהעג טָאה

 יד ןוֿפ רעסיוא ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא םידיסח ןגעק םיזורּכ יד ןענַײז ב"צ ױזַא 1761(,77)

 ןייא ןוֿפ ןרָאװעג טקישעג ןוא ?,ןײלַא להק ןוֿפ לָאמוצ ןוא '*,להק ןוֿפ ךיוא םינבר
 יד ןוֿפ גנוקילײטַאב עקיזָאד יד 5.להק םוצ ןוא םינבר יד וצ רעטייווצ רעד ןיא טָאטש

 םידיסה יד ןוא ייז ןשיװצ םיכוסכיס ןוא תקולחמ וצ ןעגנערב טזומעג טָאה רעריֿפ-להק

 ףמַאק רעד .להק ןוֿפ ךיז ןריּפיסנַאמע וצ גנובערטש ַא עטצעל יד ַײב ןֿפורעגסױרַא טָאה ןוא

 ,טײקנדירֿפוצמוא רענײמעגלַא רעד ךרוד טרעטכַײלרַאֿפ ןרָאװעג םידיסח יד רַאֿפ זיא

 קסניּפ ןיא רענילרַאק יד .להק ןוֿפ הלשממ רעד טימ ןומה םַײב טשרעהעג טָאה סָאװ

 ןגעק ףמַאק ַא ןבייהוצנָא טלעטשעגנַײא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג טלָאמעד ןענַײז

 וצ זיב .(1796) םיא ןוֿפ טכַאמעג קיגנעהּפָאמוא ךיז ןבָאה ייז זיב ,להק ןוֿפ טכַאמ רעד

 ןעמ .טַײצ עשיטירק ַא רעייז ןכַאמכרוד טזומעג םידיסח רענילרַאק יד ןבָאה ןוחצנ םעד

 ךיז טָאה ןעמ ,טריטָאקיָאב ןבעל ןסטַאװירּפ ןיא ןוא טרינָאיּפשעגכָאנ ,טֿפדורעג ייז טָאה

 ןענַײז סיװעג ןוא טכַאמרַאֿפ להק רעד טָאה ןלוש ערעייז ,ייז טימ ןצעוועג ןּתחתמ סינ

 ןטלַאהּפָא ןוא ןטלַאהַאבסױא טזומעג ךיז ןבָאה םידיסח יד .ןגעלשעג עכעלט:ֿפצ ןעוועג

 ןטסַײרטעג סנרהא 'ר ַײב טלקמ-םוקמ ַא טכוועג ןבָאה רעגילרַאק יד .דוסב תוֿפיסא ערעייז

 ,ןהמלש 'ר דימלּת

 ןענַאטשעג זיא ןוא הגהנה יד ןעמונעגרעביא המלש 'ר טָאה טַײצ רערצווש ַאזַא ןיא

 -ילרַאק רעד רַאֿפ טַײצ רעשיטירק רעצגַאג רעד ןוֿפ ךשמ ןיא גנוגעװַאב רעד ןוֿפ שארב

 זיא רע יװ םעדכָאנ ןוא ,םיוניע לוֿפ ןעוװעג זיא ןבעל ןַײז .(1792--1772) תודיסח רעניל

 רימדול ןיא ,תולג ןיא רע זיא ,ןילרַאק ןוֿפ ,םייה ןגייא ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ

 .םשה:שודיק לע ןעמוקעגמוא ,(קסנילָאװ-רימידַאלװ)
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 יו ,ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ןילרַאק ןוֿפ יולה ריאמ 'ר ןב המלש ה
 ןענַאװ ןוֿפ ןוא טייהדניק ןַײז ןגעו 1738(;:5) ח"צּת רָאי ןיא ,טגָאז הרוסמ עשידיסח יד
 52 עּפַאנק רעייז ןענַײז טרּפ םעד ןיא תוצידי עשידיסח יד--טסּוװַאב טינ זיא טמַאטש רע
 55 ךיגמ ןסיורג ןוֿפ םידימלּת עטסֿבושח יד ןוֿפ רענייא ,לודגה ןרהא 'ר יװ ,ןעוועג זיא רע
 רענייא ןרָאװעג המלש 'ר זיא ,זַײרק ןשידיטח ןַײז טעדנירגעג טָאה ןרהא 'ר תצשב ןוא
 םעד ךָאנ .שטירזעמ ןייק ןרָאֿפ םיא טימ ןעמַאזוצ טגעלֿפ ןוא ?'םידימלּת עטסעב ענַײז ןוֿפ
 ךיוא ךיז טָאה ןוא רענילרַאק יד ןוֿפ שארב טלעטשעג ךיז רע טָאה ,ןענרהא 'ר ןוֿפ טיוט
 רעד וצ .ר ש א 'ר קידצ רענילרַאק ןקידרעטעּפש םעד ,ןוז סנרהא 'ר ןעװעדָאהוצֿפױא ןעמונעג
 זיא סָאװ ,לקַײח-םייח 'ר ,דיגמ ןסיורג ןוֿפ דימלּת רעטייווצ ַא טָאה (1773) טַײצ רעקיבלעז
 ךָאנ טצדנירגעג ,ןילֹרַאק ןיא ןזח טנגוי ןַײז ןיא ןוא םידימלּת סנרהא 'ר ןוֿפ ןעווצג ךיוא
 .רענע ןוא עמערטסקע ןַײז .רוד מא לטעטש ןיא--עטיל ןיא תודיסח ןוֿפ רעטנעצ ַא
 ןשיװצ תוקולחמ ערעווש וצ ןעוועג םרוג רעמ ךָאנ טָאה םינבר יד וצ טֿפַאשרענגעג עשיג
  +5עטיל ןיא םידיסח ןוא םינבר יד

 ןוֿפ לארשי 'ר ,קסבעטיוװ ןוֿפ לדנעמ 'ר טבעלעג ןבָאה דנַאלסורסַײװ ןיא
 דלַאב .ידַאיל ןוֿפ ןמלז-רואינש 'ר רעגנוי ךָאנ רעד ןוא קסילָאק ןוֿפ םהרֿבא 'ר ,קצָאלָאּפ
 רעקסבעטיוו) קָאדָאר ָאה לטעטש ןיא טעדנירגעג ייז ןבָאה דיגמ ןסיורג ןוֿפ טוט ןכָאנ
 ןענַאטשעג זיא םידיסח עשיסורסַײװ יד ןוֿפ שארב .תודיסח רַאֿפ רעטנעצ ַא (עינרעבוג
 סרעב 'ר **,רעקָאדָארָאה לדנעמ 'ר -- ךיוא םיא טֿפור ןעמ יװ רעדָא ,רעקסבעטיוו לדנעמ
 יד טױל ןבעל וצ טרעטשעג ייז ןבָאה םידגנתמ יד ןוֿפ תוֿפידר יד .דימלּת רעטסטלע
 .רואינש 'ר טימ רעקסבעטיוו לדנעמ 'ר ןוא ,תודיסח יד ןטײרּפשרַאֿפ ןוא םיגהנמ עשידיסח
 וצ םיא ידכב (1775 ךרעל) והילא 'ר ןואג םוצ ענליוו ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז ןענמלז
 רענליוו רעד ,ןרעגַאל ייווצ יד ןשיװצ םולש ןֿפַאש ןוא תודיסח ןוֿפ םירקִיע יד ןרעלקרעד
 חוּכיװ ַא ןבָאה טלָאװעג םעדכָאנ ןבָאה ייז *?"ןדייר ייז טימ טלָאװעג טינ רעבָא טָאה ןואג
 55 ןעמונעגֿפױא טינ ייז ןעמ טָאה ןטרָאד ךיוא רעבָא ,וָאלקש ןיא םידגנתמ יד טימ
 ןיא ןסָאלשַאב םידיסח עשיסורסַײװ יד ןוֿפ רעריֿפ יד ןבָאה תוֿפידר עקיזָאד יד תמחמ
 ;לארשי-ץרא ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז ןוא דנַאל סָאד ןצנַאג ןיא ןזָאלרַאֿפ וצ 1777 רָאי
 ֿבצמ רעד ןעװעג זיא ,רעגרע טינ ביוא ,רעסעב טינ .ןמלז רואינש 'ר רָאנ זיא ןבילברַאֿפ
 ,רודמַא ןוא ןילרַאק ןיא ,תודיסח ןוֿפ סרעטנעצ ייווצ יד ןיא רָאנ .עטיל ןיא םידיסח יד ןוֿפ
 עירעֿפירעּפ רעד ףיוא .טַאהעג טינ העּפשה ןַײק םידיסח יד ףױא תוֿפידר יד ןבָאה
 רעייז ןרָאװעג לָאצ רעצייז זיא (קסניּפ ןוֿפ הֿביֿבס רעד ןיא ןוא ענליוו ןיא לעיצעּפס)
 זיולב רימ ןעניֿפעג טציא , :ןומַײמ המלש ןוֿפ רעטרעװ יד זַא ,ךעלגעמ זיא סע ;ןיילק
 טָא וצ ךייש ןענַײז ?",(םידיסח) *טֿפַאשלצזעג רעד ןוֿפ ןרוּפש ןֿפרָאװעצ טרָאד ןוא ָאד
 ,עטיל ןיא תודיסח ןוֿפ טַײצ רעשיטירק רעד

 .03 *ז ,םילודגה םש תרּכזמ ,ןַאמגײלק 1

 .(1928 ּװָאקירטעּפ) ק8פפ!זג ,2 'ב ,המלש עמש ,םיובנײלק 2

 .(1864 ,עשרַאװ) 69 *ז ,שדחה םילודגה םש ,ןדל ַאװ :11 'ז ,ו"צד ,קעדָאב 553

 טָאה ,רעב *ר דיגמ ןסיורג ןוֿפ דימלּת ןרָאװעג זיא המלש 'ר רעדײא ;טלײצרעד הדגא עשידיסח ַא 4

 ,תלוכיב זיא סָאװ ,םיא ןעמ טֿפור המלש ,ןילרַאק ןיא רימ ַײב דימלּת ַא בָאה ךיא :דיגמ םוצ טגָאזעג ןרהא 'ר

 ןיא ןנרַ;ֿפ ןענַײז סָאװ ,םישודק תוצוצינ עלַא ןלעמַאז וצ ,םיליהּת ירדנ לֹּכ ךָאנ רוּכיּכיםוי טגָאז רע תעשב

 .(3 יז ,2 'ב ,װ"צד ,םיוב גײל ק) דובּכה אסּכ םעד רַאֿפ ײז ןעגנערב ןוא ,ןסַײר ןוא עטיל ,ןליוּכ

 .ק895נזג ,תודיסחה תודלוּת ,װ ָא נב וד 55

 .(1875 ,ןיו) 32 יז ,2 'ב ,"רחשה, ןיא ,"ןילוטסב אקוניה תולגתה,,אירֿבח ןמ דח 5

 .153 4 ,ח"צד ,תָאנבוד 57

 .ןטרָאד 8

 ,210 יז ,"עטכישעגסנבעל, 5



 תודיסת רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ 10

 ךיז ןדנעוו ייז ןוא רעריֿפ ַא ןָא ןכב ןבילברַאֿפ ןענַײז דנַאלסורסַײװ ןיא םידיסח יד

 .רואינש 'ר ?;לארשי.ץרא ןייק שזַא רעקסבעטיוו לדנעמ 'ר וצ סעגַארֿפנָא טרעייז טימ

 רעד טָא ןיא .שארב ךיז ןלעטש וצ ידּכ ,גנוי וצ רַאֿפ ןטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה ןמלז

 .רעד (1781-1777 ,"אכלמל אכלמ ןיב, :םידיסח יד ןוֿפ ךַארּפש רעד ףיוא) טַײצנשיװצ

 םיא ןבָאה םידיסח ךס ַא זַא ױזַא ,דנַאלסורסייװ ןייק העּפשה סרצנילרַאק המלש 'ר טכיירג

 ןשיװצ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןוֿפ סָאד ךיז ןסיורעד רימ ?!ןיבר רעייז רַאֿפ טכַארטַאב ָאד

 ווירב ַא רימ ןעניֿפעג רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןיא ??.ןענמלז-רואינש 'ר ןוא ןהמלש 'ר
 טנגעז רע ןכלצוו ןיא ,ווָאלקש ןשיסורסַײװ םעד ןיא םידיסח ענַײז וצ ןהמלש 'ר ןוֿפ

 םשהמ יּתשקב ךא;) רעריֿפ ןוא קידצ ַא רערעייז יו ייז וצ טבַײרש ןוא ייז טימ ךיז

 גנודניּברַאֿפ יד זַא ,טקיטעטשַאב סָאד ?*,("אקוד ידי לע וואלקשב םידיסחה ולעיש ,ךרבתי

 -יִלָאּפ רעד ךרוד זיא (ןסַײר ןוא עטיל) ןצניוװָארּפ .ןוֿפצ עדייב ןוֿפ ןדִיי יד ןשיװצ

 ןמלז-רואינש 'ר ןוא רצקסבעטיוו לדנעמ 'ר :ןרָאװעג ןסירעגרעביא טינ הציחמ רעשיט

 העּפשה סרענילרַאק המלש 'ר ,תודיסח ןגעװ תוּכױו םשל ענליוו ןייק ןואג םוצ ןרָאֿפ

 .דנַאלסורסַײװ ןייק ןלױּפ ןוֿפ ןצענערג יד רעביא עטיל ןוֿפ טייג

 ,הרוֿבה רעשידיסח רעד ןוֿפ שאר ַא ,רעריֿפ ַא ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד זיא ,טסּוװַאב יו

 ױזַא ,גנוגעװַאב רעשידיסח רעד ןיא ןטנעמעלע עטסקיטכיוו יד ןוֿפ םענייא וצ ןרָאװעג

 ןוֿפ .ןַײז טלָאמעג טינ ללכב ןָאק "יבר, ַא ןָא עּפורג רעשידיסח ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע יד זַא

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סע סיורג יו ,ךיז רימ ןסיוורעד 1781 ןיא םידיסח ןגעק םיזורּכ יד

 גנוטַײדַאב ַאזַא טַאהעג טָאה רַאֿפרעד ?*.גנוגעוװַאב רעשידיסח רעד ןיא "קידצ, ןוֿפ עלָאר יד

 ןקימורַא םעד תמחמ .דנַאלסורסַײװ ןוֿפ םידיסח עטמותירַאֿפ יד רַאֿפ רענילרַאק המלש 'ר

 זיא סָאד ןוא ,תודיסח ןטיײרּפשרַאֿפ וצ וויטקַא תלוכיב ןעוועג טינ טלָאמעד רע זיא ֿבצמ

 ןוֿפ שטנעמ ןייק ןעוועג טינ ללכב זיא רע לַײװ ,ןטיײקיעֿפ ענַײז טיול ןעוועג טינ ךיוא

 ןוֿפ סעּפורג עקידנריטסיסקע ןיוש יד ןעלמַאז ןיא ןענַאטשַאב זיא עבַאגֿפױא ןַײז .ףמַאק

 ,םעד ךרוד גנַאגרעטנוא ןוֿפ ןציש ןוא ןקרַאטש וצ שילַארָאמ ייז ,םידיסח עשיסורסַײװ

 הגרדהב .ןזָאלרַאֿפ ייז ןבָאה םיקידצ ערעייז תעשב ,יבר רעייז ןרָאװעג זיא רע סָאװ

 .ַאגרָא קינייװעניא ןעמונעג ךיז -- 1781 זיב--ןרָאי ענעי ןיא תודיסח רצנילרַאק יד טָאה

 .הקסֿפה ַא ןטָארטעגנַײרַא טַײצ רעד זיא זיא ףמַאק ןשידגנתמ םעד ןיא ,ןריזינ

 ןוא םרָאֿפ עקיטסַײג עטמיטשַאב ַא תודיסח רַאֿפ ןֿפַאשעג המלש 'ר טָאה םיּתניב

 יד ןה ןוא ,עטיל ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טסַײג רעשינבר-שידומלּת רצד ןה .טלַאהניא

 עלַא ןוֿפ .טַאהעג טינ העּפשה ןייק ןהמלש 'ר ףיוא ןבָאה ןענמלז-רואינש ןוֿפ תודיסח-ד"בח

 -ןענוװַאד ןוֿפ ןֿפוא םעד (א :ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאב רע טָאה תודיסח ןיא ןטנעמעלע
 יד ללכב (ב ,תוֿבהלתה ןוא שֿפנ:-תריסמ טימ ,ליֿפעג ןקרַאטש ךעלטנייוועג טינ ַא טימ

 תודימ ןוא תומלש וצ ךיז ןביײהרעד ךרוד ,טײקמורֿפ עלעמרָאֿפ טינ ןוא עשילַארָאמ

 עעדיא יד טלקיװטנַא ךיוא טָאה המלש 'ר (ד ;ןבעל ןיא םזימיטּפָא םעד (ג ןוא ,תוֿבוט

 רעד .טָאג ןוא שטנעמ ןשיװצ רעלטימרַאֿפ םעד יװ קידצ ןיא הנומא יד ,םזיקידצ ןוֿפ

 .תוימשג ןיא ךיוא ןֿפלעה ןעק רע ,רערעל ןוא רעריֿפ רעקיטסַײג רעד רָאנ טינ זיא קידצ

 קידצ ןוֿפ עעדיא רעד ךרוד ןכצעלטסַײג םוצ רע טרעװ רעריֿפ ןקיטסַײג םעד ןוֿפ

 ךעלנע זיא ןוא רעשיד"בח רעד ןוֿפ רעטנוא קרַאטש תודיסח רענילרַאק יד ךיז טדייש

 רעד ןגעװ הטיש סהמלש 'ר .עילָאדָאּפ ןוא ןילָאװ ןוֿפ -- םורד ןוֿפ תודיסח רעד וצ

 ;ןושארה ר ש א 'ר שרוי ןייז טלקיװטנַא שיטקַארּפ טָאה קידצ ןוֿפ "חוּכ , םעד ןוא תוֿבישח

 .(1814 ,טסוּפָאק) רֿפס ןופ ףוס םוצ ,קסבעטיװמ לדנצמ 'ר ןוֿפ -ץראה ירּפ= 0

 .128 *ז ,יבר תיב ,ןמל ײה 1

 .רעטַײװ עז 2

 .128 יז ,װ"צד ,ןמל ײה 3

 .ףורפיוא רענדָארג ,38--3/ 'ז ,2 'ב ,לארשי לע םֹולש ,לפ ײװ + 4



 11 תוריסח רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג רעד וצ

 רענילרַאק םעד ,ןוז סרשא 'ר ןוֿפ טַײצ רעד וצ הגרדמ עטסכעה ריא טכיירגוצד יז
 קידנעטשבלעז ןוא לעניגירָא ױזַא ןעוועג טינ טַײװ זיא המלש 'ר .ינשה ןרהא 'ר קידצ
 רעמ ,טגָאזעג יװ ,זיולב טָאה רע ;לודגה ןרהא 'ר לשמל יװ ,ןעקנעד רעגייטש ןַײז ןיא
 .כיוו יד .קידצ ןוֿפ עעדיא יד ךיוא ייז ןשיװצ ,תודיסח ןיא ןטנעמעלע עסיוועג טֿפיטרַאֿפ
 ןענַײז ,הטיש ןַײז טײרּפשרַאֿפ רעטַײװ טיוט ןַײז ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ענַײז םידימלּת עטסקיט
 רעשטיװעכעל יכדרמ 'ר ,לודגה ןרהא 'ר ןוֿפ ןוז רעד-רשא 'ר :ןעװעג
 95*ףרש, רעד-רעקסילצערטס ירוא 'ר ןוא

 יד ןוֿפ גנוטלַאה עקידתונשקע יד ,םורד ןיא תודיסח ןוֿפ גלָאֿפרע רעסיורג רעד
 ארמג ןענרעל ןוֿפ טסַײג ןוא ןֿפוא ןשינבר םעד ףיוא ןלַאֿפנָא ערעייז ,ןוֿפצ ןיא םידיסח
 סָאד טרֿפב ןוא (א"א רודמאמ לקַײח-םייח 'ר) ללכב קוקסנבעל ןשינבר םעד ףיוא ןוא
 האנולוּפ ןוֿפ ףסוי-ֿבקצי 'ר ןוֿפ "ףסוי:ֿבקעי תודלוּת, רֿפס ןשידיסח ןטשרע ןוֿפ ןענַײשרעד
 ןוֿפ טכַארבעגסױרַא לָאמַא רעדיוו טָאה ץלַא סָאד--םינבר יד ןוֿפ המּכסה ַא ןָא (1780 ןיא)
 ,1781 רָאי ןיא ןכָארבעגסױא רעדיוו טָאה סָאװ ,תקולחמ יד .עטיל ןיא םידגנתמ יד םִילּכ יד
 ךָאנ ןעמונעג רענילרַאק יד טָאה ןעמ ,1772 ןיא יו ,רעֿפרַאש ליֿפ ןעוועג לָאמ סָאד זיא
 ,ןֿפדור רעגנערטש

 דימלּת רעטסקיטכיו רעד הֿבישי.שאר ןּוא ד"בא ןעוװעג זיא סע ּוװ ,קסניּפ ןיא
 עֿפרַאש ןוא עסיורג וצ ןעמוקעג זיא ,(רעװעשטידרַאב) קחצי-יול 'ר ,דיגמ ןסיורג ןוֿפ
 זיא ןוא תונברה-אסּכ ןוֿפ ןרָאװעג טצעזענּפָארַא ,טגָאזעג יוװ ,זיא קחצי-יול *ר .תוקולחמ
 .רעד-םרח םעד ךָאנ ,קסניּפ ןזָאלרַאֿפ וצ עילימַאֿפ ןַײז טימ ןעמַאזוצ ןעגנּוווצעג ןעוועג
 ןעוועג דיגמ ןסיורג ןוֿפ ןוא ט"שעב ןופ םידימלּת יד ןענַײז -- ??הרוסמ עשידיסח ַא טלייצ

 .(1899 ,ןילבול) .56---54 יז ,ו"צד ,קעדָאב .מ 5

 .ַא"א 47 *ז ,תורוא רשע ,ר ע ג ר ב .י ,9--8 *3 ,וו"צד ,ןמלייה 6

 :תועידי עכלעזַא רימ ןבָאה ,קסניּפ ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ זיא קחצי:יול ןעװ ,טַײצ רעד עגונב 7

 ךיז ףרַאד ווירב סרעטָאֿפ ןַײמ) ןווָאנבוד .ש ןוֿפ .ווירב-הֿבושּת ַא ןַארַאפ זיא ל"ז רעטָאֿפ ןַײמ ןוֿפ וויכרַא םעד ןַיא

 ,סקנּפ ַא ןעזעג קסניּפ ןיא טָאה רעטָאֿפ ןַײמ זַא ,טנָאמרעד טרעװ סע ןכלצוו ןיא ,(ָאװיי ןוֿפ וװויכרַא ןיא ןעניֿפעג

 ;(1780 רעבמעװָאנ 6) א"מקּת ןושח 'ח ןוֿפ קסניּפ ןוֿפ ד"בא סלַא ןקחצי:יול 'ר ןוֿפ המיתח יד ןַארַאֿפ זיא סע ּוװ

 טרעװ (1781 טסוגיױא 23) א"מקּת לולא 'ב ןוֿפ ןגָאבנעלענעצַאק םהרֿבא *ר ֿבר רעקסירב ןוֿפ ווירב ןיא

 ; (1923 ,ןילרעב ,6 6 ,304 יז ,1 יב ,"ריבד, ב"ז ,תודגנתה יֿבתֹּכ ,ווָאנבוד) *רעוואכילעז, ןֿפורעג קתצי.יול 'ר

 ,טבײלג הרוסמ עשידיסח יד .טַײצנשיװצ רעד ןיא קסניּפ ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ זיא רע זַא ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאד

 .דיגמה ײחב ךָאנ ןעװעג זיא ןקחצי.יול 'ר ןוֿפ שוריִג רעד זַא

 ,ענליװ ןיא להקהיישאר יד ןוֿפ ווירב ַא רימ ןעניֿפעג (וו"א 479 'ז ,תודיסחה תודלֹוּת) ןווָאנבוד ַײב

 יד ןכלעװ ןיא ,קסניּפ ןיא "להקה ילהנמ. יד וצ ,שארב לאומש 'ר ֿבר םעד ןוא והילא 'ר ןואג םעד טימ

 יד טציטשרעטנוא סָאװ ,ןשטנעמ ַא רעריֿפ ןוא ֿבר'ַא רַאֿפ טכַאמעג ןבָאה ײז סָאװ ,רעקסני ּפ יד ןרסומ רענליװ

 ןָאטעג זיא סע סָאװ ,ץלא וירב ןיא טנָאמרעד הליהק רענליװ יד ."תוצמו הרוּת לע םיקרוּפהו ןוא ילעופ ,-

 ןגעק ןענײז סָאװ ,םיגהנמ ערעײז ןַײִז לטבמ ...עשר תורובח , יד ןֿפמעקַאב וצ ידכב ,תוליהק יד ךרוד ןרָאװעג

 טינ ןוא טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה הליהק רעַײא--טגָאזעג רעטַײװ טרעװ--רעבָא , ,"הֹרוּת רעקילײה רעזדנוא ןוֿפ תד

 רעבָא ײז ןבָאה ,םיקלא יארי ןוא עֿבושח ןשטנעמ הליהק רעַײא ןיא ןעװעג ןענַײז סע בוא ןוא ,ןעז טלָאװעג

 יד| ײז סָאמ יד ןרָאװעג לוֿפ ןיא סע ןזיב ,{סידיסח} ּתֹּכ רעד ןוֿפ תוֿפיקּת רעד תמחמ ,ןָאט טנעקעג טשינרָאג

 הליחתכל ...ֿבכצמ םעד ןרעסעברַאֿפ וצ טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה להקה:ישאר יד ןוא ,ןֿפָארטשאב וצ |סידיסח

 רעבָא ,|קחציייול} ןואנה ֿברה םעד ןוֿפ |תונבר ןוֿפ} ןיורק יד ןעמענּפָארַא |דימו ףּכיּת} טֿפרַאדעג ןעמ טָאה

 רעד טימ ןעװעג םיּכסמ וצרעד רימ ךיוא ןבָאה ,דלַאװעג טימ ןרעטַײװרעד טינ םיא טליװ ריא זַא ,קידנעעז

 ביוא .געװ ןּתמא ןוֿפ ןריֿפּפָארַא טינ םלוע םעֶד טעװ ןוא גצװ ןשלַאֿפ םעד ןזָאלרַאֿפ טעװ רע זַא ,גנונצֿפָאה

 זיא ...ןריֿפרַאֿפ הליהק יד טעװ ןוא קידתונשקע ןבַײלב טעװ ןוא |ןַײז ֿבטומל רזוח) ןלעװ טינ טעװ רע רעבָא

 ד*"בא ןוֿפ ןוא תונברה אסּכ ןוֿפ ןגָאז ּפָא םיא טלָאז ריא ,הנידמה קסּפ ףקוּת יּפ לע ,הריזג רעזדנוא

 ןבַײרטסיורַא ללכב םיִא טלָאז ריא ןוא ..ןענעקסּכ טינ תולאש ןײק לָאז רע ,הליהק רעַײא ןיא



 תודיסח רענילרַאק ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ לג

 .עגֿפױנוצ ךיז ןענַײז ןוא רעזַײה ערעייז ןיא ןבַײלב טנעקעג טינ ןבָאה ייז ,הלודג הרצב

 ןעװעג זיא םידימלּת יד ןשיװצ .ןַײז ֿבשיימ וצ ךיז ידּכ דיגמ םעד ןוֿפ זיוה ןיא ןעמוק

 ,םידגנתמ יד דצמ תוֿפידר יד ןוֿפ ןטילעג ךס ַא רעייז קסניּפ ןיא טָאה סָאװ ,קחצי-יול *ר

 -יוֵל טרָאד טָאה ןעמ זַא ,קסניּפ ןוֿפ העידי ַא דיגמ ןוֿפ זיוה ןיא ןעמוקעגנָא זיא םיצולּפ

 ןַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא טרָא ןַײז ףיוא ןוא תונברה-אסּכ ןוֿפ ןעוװעג דירומ ןקחצי

 יד טרעדָאֿפ ןוא קירוצ קחצי-יול 'ר טמוק רעמָאט ,ארומ תמחמ ;רודגיבא ,ד"בא רעדנַא

 הרצ תצשב ןוא ,ההּפשמ ןַײז ןֿפדור ןעמונעג קרַאטש רצייז רודגיֿבא טָאה ,תונברה:אסּכ

 סָאד טָאה קחצי-יול 'ר .ֿבצמ רעציײז טרעדלישעג ןוא ןבירשעג םיא ֹוצ ןיז ענַײז ןבָאה

 םענעמוקַאב םעד לָאז רע זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא ,םירֿבה ענַײז טלייצרעד

 ןַא םיא ןוֿפ ןרעה וצ ידכב ,דיגמ ןסיורג םעד רַאֿפ הדועס רעד וצ תבש ןענעײלריֿפ ווירב

 .טגָאזעג טשינרָאג רעטעּפש ךיוא ןוא ווירב םעד ןענעייל ןתעשב רעבָא טָאה דיגמ רעד .הצע

 ןַײז וצ םירחמ ןסָאלשַאב טלָאמעד ןבָאה ,רענילרַאק המלש 'ר ךיוא םכותב .,םידימלּת יד

 דיגמ רעד תעב .םרח-ןגעק םעד ןעוועג זירכמ ייז ןבָאה תבש-יאצומ ןוא ,רענעגעג ערעייז

 ערעַיײז טימ זיא רע זַא ,טגָאזעג םידימלּת יד וצ רע טָאה ,טסּוװרעד םעד ןגעוו ךיז טָאה

 :ןעװעג לעוּפ םרח-ןגעק םעד טימ ייז ןבָאה סנייא רעכָא ,םיּכסמ טינ טרּפ םעד ןיא םיכרד

 ןַײז חצנמ ףמַאק םעד ןיא ןלעוו םידיסח יד

 ,ןיילק וצ קסניּפ ןיא ןעװעג ןרָאי ענעי ןיא ךָאנ זיא םידיסח רענילרַאק לָאצ יד

 ןוֿפ שוריג םעד ןלעטשּפָא ןענעק וצ ידכב ,ךַאווש וצ הליהק רעד ןיא העּפשה רעייז ןוא

 .סױרַא ןגָאבנעלענעצַאק םהרֿבא 'ר קסירב ןוֿפ ד"בא רעד טָאה 1781 רָאי ןיא ?".ןקחצי.יול

 ַײב) ווָאכעלעשז ןיא ֿבר ןרָאװעג קסניּפ שוריג םעד ךָאנ זיא סָאװ ,ןקחצי-יול 'ר ןֿפורעג

 חוּכיװ רעד .(עשרַאװ ַײב) עגַארּפ ןיא לוש רעד ןיא תודיסח ןגעוו חוּכיװ ַא ףיוא ,(ץצלדעש

 .רַאֿפ ןעגנוטכיר ייווצ יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד קינייװ יוװ ,ןזיװַאב לָאמ ַא רעדיוו טָאה

 ,ןטייווצ םעד רענייא ןעייטש

 ןעװעג זירכמ לָאמ ןטייװצ םוצ תוליהק עשיוװטיל יד ןיא ןעמ טָאה 1781 רעמוז

 עלַא ןיא ןעוועג זירכמ םרח םעד ןעמ טָאה א"מקּת ֿבא 'כ .םידיסח יד ןגעק םרח םעד

 הליהק רענליוו יד טָאה רעטעּפש געט ריֿפ טימ ?לענליו ןוֿפ םישרדמ-יּתב ןוא ןלוש

 -וצנַײרַא טרָאד ךיוא גנורעדָאֿפ רעד טימ תוליהק עשיווטיל עקירצביא יד וצ ווירב טקישעג

 קצווצ םעד ּבילוצ ןענַײז םיחולש ייווצ ?..יײז ןוֿפ ןלײטּפָא ךיז ןוא םידיסח יד םרח ןיא ןגייל

 .ֿפױנוצ ךיז ןענַײז סע ּוװ ,(ענדָארג ַײב) עול עז ןיא דירי ןשיוװטיל םוצ ןרָאװעג טקישעג

 הטרח ןבָאה רימ ןוא והילא 'ר ןואג רעד זַא ,טכַארטעגסיוא ןבָאה |םידיסח יד| ײז סָאװ ,ֿבזּכו רקש זיא סע

 זיא סע יװ ,ןַײז םלקמ ךיוא טזומ ר'א ןוא טקרַאטשרַאֿפ תומרח יד ךָאנ ןבָאה רימ (ךּכיהל) ...תומרה יד ףיוא

 ןיא ןַײז זירכמ לָאז ןעמ .ונתנידמב ל"נה תֹּכ אצמי לבו הארי לב ,הנידמ רעזדנוא ןיא לארשי ללּכ רעד םַײקמ

 יד טיול ...ןַײז גהונ טינ ךיז לָאז רענײק זַא .,.לילג ןצנַאג ןיא ןוא ןילרַאק הליהק רעד ןיא ןוא הליהק רעַײא

 ןיא םיאטחל שאר יד ןענַײז סָאװ ןוא *יבר, ךיז ןֿפור סָאװ ,יד ןוא .ל"נה ּתֹּכ רעד ןוֿפ ןעגנוריֿפ עסואימ

 ..ןַײז שרשה ןמ רקוע ײז ןעמ לָאז ,תוליהק עקירעביא יד ןיא ןוא ןילרַאק ןוֿפ הליהק רעד ןיא ןוא הליהק רצַײא

 *..ומוּת דע ללגה רעבלו תעגמ לארשי דיש םוקמ דע ןֿפדור ײז טלָאז ןוא ...ןצור טינ טלָאז ריא

 טנַײמעג טרעװ רעװ ,רעכיז ףיוא טינ רעבירעד ןסײוװ רימ .טנָאמרעד טינ ווירּב םעד ןיא ןרעװ ןעמענ

 רעד ןיא .הליהק יד טריֿפרַאֿפ ןוא *םיאטחל שאר, ַא זיא סָאװ ,קסניּפ תלהקד ד"בא ,ןואגה ֿברה םעד רעטנוא

 טזַײװ ווָאנבוד יװ ,לַײװ ,תועט ַא טגיל--,ד"מקּת ,זֹומּת *| ,/ד םוי--וירב ןיא טנָאמרעד טרעװ עכלעװ ,עטַאד

 רעכיז זיא וװירב רעד ;ךָאװטימ טינ ןוא גָאטַײרֿפ רָאג ןלַאֿפעגסױא זומּת 'ו (1784) ד"מקּת רָאי ןיא זיא ,ןָא

 אמּתסמ טָאה ןוא ("הליהק רעַײא ןיא ד"בא.) ןקחציייול 'ר ןגעק טדנעװעג זיא ןוא צטַאד רעקידרעירֿפ ַא ןוֿפ

 ,ןטעטיּכע עלַא .("ןבַײרטסױרַא ללכב םיא טלָאז ריא,) קסניּפ ןוֿפ שוריג סקחציייול 'ר וצ ןעװעג םרוג עקַאט

 .רענילרַאק המלש 'ה רַאֿפ טינ ןטסַאּפ ,הירב םעד ןיא ײז ןעניֿפעג רימ סָאװ

 .װ"א 141 'ז ,תודיסחה תודלוּת ,װ ָא נבוד 5

 תויא 297 יו ,{ ,:רלבד/ .הודשנתה יבתֹּכ ,ואגביה כ



 173 תֹודיסח רענילרַאק ןוֿפ צטכישעג רעד ֹוצ

 ןֿפױא ןוא םיחולש יד ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ןוא !??,עטיל ןוֿפ תוליהקה-ישאר יד ןעמוקעג

 יד !?.םרח ַא עװלעז ןיא ךיוא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא (לולא 'א) זיא םרח רענליװ ןוֿפ ךמס
 ןוא םרח ןיא ןגײלנַײרַא לָאז ןעמ ,הליהק ןַײז וצ רערעדעי ןבירשעג ןבָאה תוליהקה-ישאר
 טימ ,צענדָארג ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד גָאט ןקיבלעז םעד ןבָאה םעד ןגצעוו ; םידיסח יד ןֿפדור

 טָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ !?.הליהק רעייז וצ עװלעז ןוֿפ ןבירשעג ,שארב ד"בא םעד
 ,ןגאבנעלענעצַאק םהרֿבא 'ר תודיסח ןוֿפ רענעגעג רעטנַאקַאב ןוא ד"בא רעקסירב רעד
 ןוא סעּכ לוֿפ ףורֿפױא ןַא ןבירשעגנָא ,עװלעז ןיא ךירי ןֿפױא ןעוװועג ךיוא זיא סָאװ
 ןוא !??קסניּפ ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד ןָאטעג ןבָאה ענעגייא סָאד !?;םידיסח יד ןגעק המקנ
 ,(לולא ג"י) הציסנ רעייז ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ ןענַײז םיחולש רענליוו יד תעשב !??.קצולס
 ןדנוצעגנָא ,רֿפוש ןזָאלבעג טָאה ןעמ :ןרָאװעג טרזחעגרעביא ענליוו ןיא םרח רעד זיא
 .המודּכו טכיל עצרַאװש

 וצ עוולעז ןוֿפ ןבירשעג ןבָאה קסניּפ ןוֿפ רעטציטרַאֿפ יד ןכלעוו ,ווירב םעד ןיא

 ןענעייל ,ןילרַאק טימ תונכש ריא תמחמ קיטכיװ זדנוא רַאֿפ זיא סָאװ ,הליהק רעקסניּפ רעד

 ץי"מ דוד ה"ומ ,.,םעד ...טנגעגַאב רימ ..ןבָאה דירי םעד ףיוא עוולעז ןיא קידנענַײז, : רימ

 סע סָאװ ,ווירב עקיטכיוו רעייז ןזיװַאב זדנוא ןבָאה ייז .גילעז ה"ומ ...ןוא ענליוו ק"קד

 ןיא סָאװ ןוא ענליוו ןוֿפ הליהקה-ישאר יד ןוצר סנטשרעבייא םעד טימ ןבירשעג ןבָאה

 ,םעד ןגעוו {ןואג רענליוו רעד ל"נה דיסחה ןואגה ר"ומאא ןוא ןואגה ֿברה ןוֿפ טעמתחצעג

 הרוּת יד זַא ,ייז ןענַײז טכערעג ...רדגה-תצירּפ רעד ןגעק ...טֿפמעקעג קיטומ ןבָאה ייז זַא

 ןציטש רעבירעד ...טקינײארַאֿפ ןַײז ףרַאד ןעמ זַא ןוא ןעמעלַא רַאֿפ ענייא ןַײז ףרַאד

 ןבָאה הליהקה-ישאר עטנָאמרעד יד סָאװ ,סָאד ...טֿפַארק רעצנַאג רעד טימ רעטנוא רימ

 םעד רענייא ןֿפרַאד עַײרטעג-הרוּת ןוא עקיטכרָאֿפסטָאג יד ...ןבירשעג ןואג ןטימ ןעמַאזוצ

 עלַא ןוא ןרעדנַא םענוֿפ רענייא ןלײטּפָא טינ ךיז רָאט ןעמ ןוא ...ןציטשרעטנוא ןטייווצ

 םיּכסמ ןענַײז רימ .ןעװעג דִימּת זיא סָאד יו ,תודחא ןיא םירֿבח ןַײז ןֿפרַאד רענייא יו

 סָאװ ,םעד טימ ןוא ,ענליוו ...ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא זיא סָאװ ,םרח ןסיורג םעד טימ

 ןרעהֿפױא ןוא ןרעה (םלוע רעד) לָאז .עולעז ק"קב דירי ןֿפױא ןעוועג זירכמ טָאה ןעמ

 ,קסניּפ ןוֿפ םידיגנ ןוא רעריֿפ יד רימ ,םותהה לע ונאב ...הדע סטָאג ןוֿפ ןרעדנווּפָא ךיז

 .עװלעז ןיא ָאד דירי םעד תצשב טלמַאזרַאֿפ ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,(תומיתח ןביז ןעמוק סע) *ק"ּפל א"מקּת לולא 'ג ואו םוי

 ֿבר רעקסירב םעד ןוֿפ ןוא להק רענליוו ןוֿפ ווירב יד ןענַײז רעֿפרַאש ךָאנ

 ןיטולחל םידיסח יד ןוֿפ ךיז לָאז ןעמ ,גנערטש ןרעדָאֿפ ייז .ןגָאבנעלענעצַאק םהרֿבא 'ר
 ייז טימ ןבָאה טינ ללכב ןוא ייז טימ ןעמַאזוצ ןסצ טינ ,ןֿפדור ייז לָאז ןעמ ,ןרעדנוזּפָא

 יד זַא ןעזרעד ןבָאה םינבר ןוא תוליהקה-ישאר יד יװ םעדכָאנ .אשמו עגמ םוש ןייק

 (המודּכו תויֿפונּכ ערעייז ןבַײרטעצ ,ןלוש עשידיסח יד ןכַאמרַאֿפפ 1772 רָאי ןוֿפ תונקּת

 םידיסח יד ןסילשוצסיוא ןצנַאג ןיא ןסָאלשַאב טציא ייז ןבָאה ,ןֿפלָאהעג טשינרָאג ןבָאה
 ןוא תומרח עקיזָאד יד ןוֿפ רענוד םעד ךָאנ זַא ,טינ קֿפס ןייק זיא סע .לארשי ללּכ ןוֿפ

 טזומעג רענילרַאק המלש 'ר ןוֿפ העּפשה יד ךיז טָאה טעטש עשיווטיל עלַא ןיא םייודינ

 רעד ןרָאװעג רודמא טימ םענייא ןיא זיא סָאװ ,ןילרַאק ףיוא רָאנ רקִיעב ןצענערגַאב
 .תוֿפידר עֿפרַאש ןוֿפ רָאי םענעי ןיא עטיל ןיא תודיסח רַאֿפ טלקמ-םוקמ רצקיצנייא

 ,תודגנתה יבתּכ ,װ ָאנבוד 0

 .140 'ז ,תודיסחה תודלוּת ,װָאנבוד 1

 ,147 *ז ,תודיסחה תֹודְלֹוּת ,װ ָא נגוד ןוא ,3/ *ז ,2 'ב "צד ,לֿפײװצ 2

 .304 *ז ,תודגנתה יֿבתֹּכ ,װָאגבֹוד 5

 ,305 יז ,ןטרָאד 4

 {40--39 יז .2 ,װ"צד ,ל8 יי צ 5
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 גנוגעווַאב רעשידיסח רעד רַאֿפ העש רעשיטירק ןוא רערעווש רעקיזָאד רעד ןיא
 ,דיגמ ןסיורג ןוֿפ דימלּת רעטסכַײרטסַײג ןוא רעטסגנַיי רעד סױרַא טערט עטיל ןיא
 רעֿפעשַאב רעכעלטנגייא רעד זיא ןמלז-רואינש 'ר .ידאיל ןוֿפ ןמלז.רואינש 'ר
 ,טלַאהניא רעדנוזַאב ַא ןבעגעגוצ ריא טָאה רע ;עטיל ןוא ןטַײר ןיא תודיסח רעד ןוֿפ
 רענילרַאק רעד ןופ ןה--תוקידצ וצ גנַאגוצ םעד ךרוד לֹּכ םדוק--רעטנוא ךיז טדייש טָאװ
 .עילָאדָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא תודיסח רעד ןוֿפ ןה ןוא תודיסח

 ןיא ןריובעג זיא ,"בר רעד, ץרוק םיא טֿפור ןעמ יװ רעדָא ,ןמלז-רואינש 'ר
 הלגנ ןיא ןה ןדמל רעסיורג ַא ןעװעג זיא ןוא דנַאלסורסַײװ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 זיא (1768) ראי קיצנַאװצ ןוֿפ רעטלע ןיא .(הלבק) רַּתטִנ ןיא ןה ,(רוטַארעטיל עשידומלּת)
 תוצידי ענַײז טמוקלוֿפרַאֿפ ָאד טָאה ןוא דיגמ ןסיורג םוצ שטירזעמ ןייק ןעמוקעג רע
 םיא טָאה ןוא תועידי עסיורג ענַײז ןעזעג טָאה דיגמ רעד .הרוּת רעשידיסח רעד ןיא
 ,("ךורצ-ןחלוש סֿבר םעד,) תודיסח ןוֿפ טסַײג ןיא ךורצ-ןחלוש ַא ןסַאֿפרַאֿפ וצ ןבעגעגפיוא
 -ןחלוש ַאזַא ןוֿפ ןלייט עטסקיטכיו יד ןעוועג רבחמ רָאי ייװצ ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה רע ןוא
 סָאד יו ,קידצ ןייק ןרעװ טינ ןמלז-רואינש 'ר לי דיגמ ןסיורג ןוֿפ טוט ןכָאנ .ךורע
 םהרֿבא 'ר ןוז סדיגמ םעד טימ ןעמַאזוצ ןענרעל טבַײלברַאֿפ רע ,דיגמ ןוֿפ םידימלּת ֿבור
 רעקסבעטיוו לדנעמ 'ר ןוֿפ דימלּת ַא רע טרעװ רעטעּפש .תודיסח ןוא הלבק ,ארמג ךאלמה
 וװָאלקש ןוא (1775 ךרעל) ענליוו ןייק רע טרָאֿפ ןעלדנעמ 'ר טימ ןעמַאזוצ ; קָאדָארָאה ןיא
 רימ יװ ,םידיסח עשיסורסַײװ יד ןוֿפ רעריֿפ יד תעשב .תודיסח ןגעװ ןַײז חּכותמ ךיז
 .רואינש 'ר זיא ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאֿפעגקעװַא 1777 ןיא ןענַײז ,ןזיװעגנָא רעירֿפ ןבָאה
 טָאה לדנעמ 'ר ןוא דנַאלסורסַײװ ןיא ןבילבעג ,ןעלדנעמ 'ר ןוֿפ שטנּוװ ןטיול ,ןמלז
 .רואינש 'ר .שרוי ןַײז רַאֿפ -- הרוסמ עשידיסח יד טלייצרעד ױזַא -- טמיטשַאב םיא
 טימ טשרע ;םידיסח יד ןוֿפ שארב ןלעטש טלָאװעג טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ךיז טָאה ןמלז
 ןרָאי יד ןוֿפ ךשמ ןיא .רעריֿפ ַא ןוֿפ תוירחא יד ךיז ףיוא רע טמענ רעטעּפש רָאי ַײרד
 .סורסַײװ ףיא רענילרַאק המלש 'ר ןוֿפ העּפשה יד טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה (1781--1779
 קצָאלָאּפ ןוֿפ לארשי 'ר טבעלעג ךיױא טַײצ רענעי וצ ןבָאה דנַאלסורסַײװ ןיא .,דנַאּל
 עכלעוו ,שטיװַאבול ןוֿפ רעב-רכששי 'ר ןוא (לארשי-ץרא ןוֿפ קירוצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו)
 .םידיסח זַײרק רעייז ךיז םורַא טַאהעג ןבָאה

 ןוא םידיסח עשיסורסַײװ יד ןוֿפ שארב ןמלז-רואינש 'ר ךיז טלעטש 1781 רָאי ןיא
 :תוֿבּת-ישאר) ד"בח ןעמָאנ םעד טימ טנַאקַאב ןיא סָאװ ,תודיסח ןיא הטיש יד טֿפַאש
 ןיא טסַײג םעד טכַארבעגנַײרַא רע טָאה םורד ןוֿפ תודיסח רעד ןיא .(תעד ,הניב ,המכח
 טינ ךיז ָאד ןליו רימ .ןצניװָארּפ-ןוֿפצ יד ןוֿפ ןדִיי ןשידומלּת םעד ןוֿפ רעטקַארַאּכ
 (א"א 1796 אטּוװַאלס) "אינּתת קרעװ ןשידיסח .שיֿפָאסָאליֿפ ןטמירַאב ןַײז ףיוא ןלעטשּפָא
 -רואינש 'ר .תודיסח - ד"בח ןַײז ןוֿפ ןטנעמעלע "עשיווטיל,, יד ףיוא ןזַײװנָא ץרוק רָאנ ןוא
 תודיסח זיא םיא רַאֿפ תודיסח ןוא תונבר ןשיװצ זצטניס ַא ןֿפַאשעג טָאה ןמלז
 אלממ טֿפרַאדעג תונבר יד טָאהיז טרעַײנ ,תונבר רעד ןגעק טסעטָארּפ ןייק טינ ןעװעג
 .לעב ַא "קידצ , ןייק טינ הדע רעשידיסח רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד זיא הטיש ןַײז טיול .ןַײז
 .גיהנמ רעקיטסַײג ןוא יבר רעד זיא רע רָאנ ,תוימשג ןיא ךיוא ןֿפלעה ןעק סָאװ ,תֿפּומ
 ןעגרעל יװ ,קיטיינ סָאמ רעכַײלג רעד ןיא ןיא רסומ ןוא תודיסח ןענרעל סָאד
 ,טיײקשידִיי ןוֿפ תוהמ םעד ןײטשרַאֿפ ןוא ןענרעל זומ ןעמ ;טּרעקרַאֿפ ןוא -- דומלּת
 ןעגנויצַאב יד ןיא םירקִיע עזעיגילצר-שיטע עריא ןַײז םייקמ ,טלַאהניא ןוא טסַײג ריא
 רואינש 'ר זיא דנַאלסורסַײװ ןוא עטיל ןיא ,שטנעמ וצ שטנעמ ןוֿפ ןוא טָאג וצ שטנעמ ןוֿפ
 ףיא טצענערגַאב טינ ךיז טָאה העּפשה ןַײז ;טנַאקַאב ןרָאװעג ךיג רעייז ןעמָאנ סנמלז
 סיורג ןרָאװעג זיא רָאנ .(א"א קסנימ ,ווָאלקש ,וועליהָאמ ,קסבעטיוו) ןיילַא דנַאלסורסַײװ
 סרעדנוזָאב ןבָאה םידיסח יד ּוװ ,עֶנליו רעקידתונכש רעד ןיא טרֿפב ,עטיל ןיא ךיוא
 רעגליוו יד ,ךרדיהרומ רֶעדָא קידצ ןייק ךיז לב קידגבָאה טינ ,תוֿפידר יד ןוֿפ ןטילעג
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 טָאה (1800 רעטעּפש ךיוא ןוא ??,"רענילרַאק , ןֿפורעג דיגמה ימיב ךָאנ ןרצוװ םידיסח
 ןעװעג טינ לָאמניײק ייז ןענַײז ךעלטנגייא רעבָא ?,ןעמָאנ םעד טימ ןפורעג ייז ןעמ
 ןעגנוָיצַאב יד ןגעוו טנַאקַאב טשינרָאג זיא זדנוא ,קידצ רענילרַאק םעד ןוֿפ רָאנ רעגנעהנָא
 ןוא ,רסיא ןוא םייח 'ר ,ענליוו ןיא םיֿפיטמ עשידיסח ייווצ יד ןוא לודגה ןרהא 'ר ןשיװצ
 .ֿפױא זיא סע תעשב ,רעבירעד .ענליוו ןיא םידיסח יד וצ ןעגנויצַאב ענַײז ןגעוו ללכב
 רעריֿפ רעייז רַאֿפ טנעקרענָא םיא םידיסח רענליוו יד ןבָאה ,ןמלז רואינש 'ר ןטָארטעג
 זיא סָאװ ,"רענילרַאק, ןעמָאנ ןטלַא רעייז ַײב ןבילברַאֿפ ַײברעד רעבָא ןענַײז ,יבר ןוא
 סָאװ ,דנַאלסורסַײװ ןיא םידיסח יד ךיוא .םידיסח ףירנַאב םעד טימ שיטנעדיא ןרָאװעג
 ,רענילרַאק המלש 'ר ןוֿפ רעגנעהנָא ןצוועג 1781--1777 ןרָאי יד ןוֿפ ןשמ ןיא ןענַײז
 רענילרַאק ןוֿפ ןצענצרג יד ןענַײז ןֿפוא ַאזַא ףיוא .ןענמלז-רואינש 'ר וצ ןענַאטשעגוצ ןצנַײז
 רקיעב טצענערגַאב ךיז ןבָאה ןוא רענעלק ןרָאװעג ןרָאי רעקיצכַא יד ביײהנָא תודיסח
 .טיבצ ג רעציסעצלָאּפ ףיוא

 :תודיסח רענילרַאק רעד רַאֿפ טַײצ עטסשיטירק ןוא עטסרעווש יד ןעוװעג זיא סָאד

 ןעועג זיא המלש 'ר .קינייװעניא זַײרק םצנוֿפ גנורענעלקרַאֿפ ַא ןוא ןסיוא ןוֿפ תוֿפידר -

 תולג ןיא ןכוז ןייג ןוא ,ןילרַאק ,תודיסח ןוֿפ טסענ עטלַא יד ןזָאלרַאֿפ וצ ןעגנוווצעג

 המלש 'ר ןשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןוֿפ .שרדמ-תיב ןַײז ןוא ךיז רַאֿפ טלקמ-םוקמ ַא

 טָאה המלש 'ר זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ,1783 רָאְי ןוֿפ ,ןענמלז-רואינש 'ר ןוא רענילרַאק

 ,(עינרעבוג רעקסבעטיוו) שטיווָאקנעשעצב לטעטש ןשיסורסַײװ םעד ןיא ןרָאֿפרעבירַא טלָאוװעג

 ױזַא ןעװעג טרָאד רעבָא זיא העּפשה סנמלז-רואינש 'ר ,רעגנעהנָא טַאהעג ךָאנ טָאה רע ּוװ

 עפהצרעד המּכסה ןַײז םיא ַײב ןטעב וצ ןעגנוװצעג ןעװעג זיא המלש 'ר זַא ,סיורג

 ֿביײחתמ ךיז לָאז המלש 'ר זַא (א :יאנּתב רצבָא ,ןעוװעג םיּכסמ טָאה ןמלז.רואינש 'ר

 טינ ךיא (ב ,ארמג ןוֿפ דומיל םוצ ןוא םידמול וצ קזוח טימ ךיז ןעיצַאב טינ ןַײז

 ,הטיש ןַײז ןטײרּפשרַאֿפ טינ (ג ןוא הנוװּכ ןָא תווצמה-םויק םוצ לוטיב טימ ךיז ןעיצַאב

 המלש 'ר .ןגרָאז ךיז רַאֿפ ןילַא זומ דיי רעדעי ,םידיסח יד רַאֿפ טגרָאז קידצ רעד זַא

 םייקמ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןתוֿביײחתה ייווצ עטשרע יד וצ רָאנ ןעוועג םיּכסמ טָאה

 ןרָאֿפוצרעבירַא ןַאלּפ םעד ףיוא ןַײז רתוומ טזומעג רע טָאה רַאֿפרעד ןוא ,עטירד יד ןַײז

 .רעטנוא ןסיורג םעד ףיוא ןַײש ַא טֿפרַאװ ץנעדָאּפסערָאק עקיזָאד יד .דנַאלסורסַײװ ןייק

 ןיא ןמלז-רואינש :טַײצ רענעי ןוֿפ ןטעטירָאטױא עשידיסח עסיורג ייווצ יד ןשיוװצ דייש

 .עטשַאב םעד ץוח .רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא המלש 'ר תצב ,תוקידצ ןוֿפ רענעגעג ַא ןעווצג

 ינעג ,ךיז ןעמ טָאה רענילרַאק יד ןוֿפ ןזַײרק יד ןיא זַא ,ץנעדָאּפסערָאק יד זדנוא טקיט

 ,רערודמַא לקייח םייח 'ר ,רצָאנלוּפ ףסוי ֿבקצי 'ר) ןוַײרק עשידיסח ערעדנַא יד ןיא יו

 ןוֿפ טײקמורֿפ רעטרינילּפיצסיד רעד וצ לוטיב טימ ןגיױצַאב ,(א"א רעקסילָאק םהרֿבא 'ר

 .דומלּת ןוֿפ דומיל ןשינבר םעד וצ ןוא םידגנתמ יד

 רתּכ , רֿפס ןשידיסח םוצ המּכטה ןַײז ןוֿפ .ןילרַאק ןיא ןבילּבעג טינ זיא המלש 'ר
 רימדול ןיא ןעװעג ןיוש רע זיא (1784 רצטעּפש רָאי ַא טימ זַא ,רימ ןעצז ?ֿבוט םש
 .קידצ ַא ןָא ןבילבעג לָאמ ןטשרע םוצ ןילֹרַאק זיא םורַא ױזַא 1,(קסנילָאװ-רימידַאלוװ
 ןציטש ךיז ןוומ רימ ;טסּוװַאב קינייװ זדנוא זיא רימדול ןיא ןבעל סהמלש 'ר ןגצעוו

 .יַאק יד ןופ ןינמ םעד ןבַײרטעצ וצ ןסָאלשַאב טָאה ןעמ ןוא ..., :"םירוצ תוברחו םיצירע רימז,- 6

 .ןביוא עז ;(1772 ,חסּפ) "רעגיל

 ,רודגיֿבא ֿבר רעקסניפ ןוֿפ הריסמ רעד ןיא ןוא גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ ןטקַא יד ןיא 7

 .ו"א 257 3,  'ב תממסעתסאגה 60722482 ל"גפ

 ,ןענמלזירואינש 'ר ןוֿפ רעגנעהנָא ןַא ןוֿפ ןצמַאטש תוצידי יד .128 'ז ,ה"צד ןמ5ײה 8

 טְקורדצגָּא ויא "גוט םש רתכ, 'ס רעד ,המרקה רעד ןיא ,1 'ב ,המלש עמש ,םיובנײלק 09

 ,1784 ןיא



 תודיסח רעגילרַאק ןופ צטכישעג רעד וצ 16

 ןסיורג ןוֿפ דימלּת ַא יו ,טעטירָאטױא ןַײז .םידיסח ענַײז ןוֿפ הֹּפ .לעב תוצידי יד ףיוא

 ןוא םידימלּת ןוֿפ זַײרק ַא ןֿפַאשעג דלַאב רעכיז םיא טָאה ,לודגה ןױהא 'ר ןוֿפ ןוא דיגמ

 ,ײרטעג ןבילבצג םיא ןענַײז סָאװ ,הביבפ ריא ןוא ןילרַאק ןוֿפ םידיסח יד ךיוא ,רעגנעהנָא

 תֿפומ-לעב ַא ןוֿפ םש ַא טַאהעג טָאה רע .קידצ רעייז וצ רצהַא ןעמוק םּתְכה ןמ ןגעלֿפ

 םיא וצ רעכיז טגעלֿפימ ןוא (עדנעגעל עשידיסה יד םיא טֿפור *טש-לעב רעניילק רצד,)

 רע טסייה ױזַא ןוא ןבילברַאֿפ םיא זיא "הענילרַאק המלש 'ר, ןעמָאנ ןַײז .ןרָאֿפ ךס ַא
 ןוז רעד ,רשא 'ר ,םידימלּת עטסַײרטצנ טנַײז .םויה דע רוטַארעטיל רעשידיסח רעד ןיא

 קצװַא ךיוא ןענַײז ,רעקסילערטס ירוא 'ר ןוא רעשטיוועכעל יכדרמ 'ר ,לודגה ןרהא 'ר ןוֿפ

 ןוא םירמאמ יד ןצנַײז ענַײז םידימלּת עקיזָאד יד קנַאד ַא ;רימדול ןייק ןיבר רצייז טימ

 ,טזָאלעגרעביא טינ רע טָאה םירֿפס ןייק .ןרָאלרַאֿפ ןעגנַאגעג טינ ןהמלש 'ר ןוֿפ רעטרצוו

 ןוֿפ םירֿפס יד ןיא םיא ןעניֿפעג רימ רעבָא ,דיגמ ןסיורג ןוֿפ םידימלּת טרעדנַא ךס ַא יו

 תיב , ,(1896 ,עשרַאװ) רעקסילערטס ירוא 'ר ןוֿפ "שדק ירמא, :םידימלּת סהמלש 'ר

 110 (1875 ,דָארב) רענילרַאק (ינשה) ןרהא 'ר ןוֿפ ?ןרהא
 רעד ןיא םשה-שודק לע ןברק ַא ןלַאֿפעג זיא רע ,ףוס ןַײז ןעװעג זיא שיגַארט

 ןבָאה םידיסח .(ב"נקּת זומּת בכ) 1792 רָאי ןיא תומחלמ עשיסור-שילוּפ יד ןוֿפ טַײצ

 רעד תצב :טלייצרעד ייז ןוֿפ ענייא .סעדנעגעל ךס ַא ןֿפַאשעג טױט:רעריטרַאמ ןַײז םורַא

 ןטַאדלָאס ענַײז טביולרעד ןילוּפ לש רש רעד טָאה (דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןשיוװצ) המחלמ

 טצגרהעג ןוא טביורעג ןבָאה ייז ןוא ,םהיניעב ֿבוטּכ רימדול ןיא ןדִיי יד טימ ןכַאמ וצ

 םַײב ןענַאטשעג זיא המלש 'ר ןוא תבש ֿברע ןעװעג זיא סע .גנוי ןוא טלַא תונמחר ןָא

 תוֿבהלתה סיורג טימ ,ןעװעג דימּת זיא ךרד ןַײז יו ,ןעוועג תבש-שדקמ טָאה ןוא שיט

 .עגסיוא רעטסנעֿפ ןכרוד ןוא קַאזָאק רעקידנעקניה ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ;שֿפנ-תריסמ ןוא

 טקידנעעג טשרע טָאה רע תעשב ,ןֿפָארטעג ןהמלש 'ר טָאה ליוק יד ;םיא ןיא ןסָאש
 ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא ןענַײז עגר רעקיבלעז רצד ןיא .טעדנוװרַאֿפ םיא טָאה ןוא ,שודיק

 ןהמלש 'ר ןבָאה ןוא ,טסּוװעג טינ השעמ רעצנַאג רעד ןגעװ ןבָאה סָאװ ,םידיסח רעמיצ

 ןיא סָאװ רָאנ זיא ןעװעג ךנחמ זױה ןַײז ןיא טָאה רע ןכלעװ ,לגניי ַא זַא ,טלייצרעד
 םוצ ןעגנַאגעגוצ ףֹּכיּת זיא רע .ןקַאזָאק יד ןופ ןרָאװעג טעגרהעג רעמיצ ןקידתונכש

 טציא ;"םענ יהיו, םעד טגָאזעג תוֿבהלתה ןוא תוקיֿבד סיורג טימ ןוא לגננִיי ןוֿפ רעּפרעק

 ,ךַײא טימ זיא סָאװ, .טולב ךיז טסיג ןיבר ןוֿפ זַא ,טקרעמַאב םידיסח ענַײז ןבָאה טשרע

 ,טזָאלעג טינ רצבָא טָאה רצ ,ןריֿפקעװַא טלָאװעג םיא ןבָאה ןוא ןעירשעג יז ןבָאה "? יבר
 ןעמ טָאה םעד ךָאנ ךַײלג .ןעועג םייסמ טינ שודק םעד רַאֿפ הליֿפּת יד טָאה רע זיב

 רע טָאה ,ןדנוברַאפ דנּוװ ןַײז טָאה ןעמ תעשב ןוא טעב ןיא טגײלעגקצװַא ןהמלש 'ר

 ןַײז וצ זיב ןֿפָא ןגיוא ענַײז רַאֿפ ןבילבעג רֿפס רעד זיא ױזַא--רהזה רֿפס םעד ןטעבעג

 ןעװעג זיא -- םידיסח יד ףיסומ ַײברעד ןענַײז--קַאזָאק רעקידנעקניה רעד .המשנ תאיצי

 הישמ ןענעגרה טצװ ןוא ןעמוק טצװ רע זַא !:,ארמג יד טגָאז םיא ןגעװ סָאװ ,סולימרַא
 ןוא דוד ןב חישמ םעד רַאֿפ ןעמוק טעװ סָאװ ,ןַײּפ ןוא דַײל ןוֿפ חישמ םעד ,ןֿפסוי ןב

 זיא המלש 'ר ןוא - הלואג יד ןבעלרעד וצ ןַײז הכוז טינ טעװ ןוא ןרעװ טעגרהעג טצוו

 לָאז; :ןגָאז ןיילַא וייחב ,המלש 'ר ,רע טגעלֿפ ױזַא ;ףסוי ןב הישמ רעד טָא עקַאט

 ,ןגָאז םידיסח ,תמא "..ןַײז וצ טיירג ךיא ןיב ףסוי ןב חישמ ,ןעמוק דוד ןב חישמ ןיוש

 ךַײל ןַײז ךרוד זיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד -- ףסוי ןב חישמ ןַײז ךיז טָאה רוד רעדצי זַא

 טינ טָאה ןהמלש 'ר ץוח םיקידצ יד ןוֿפ רענייק רעבָא ,הלואג יד ֿברקמ שֿפנ-תריסמ ןוא

 רעשידיסח רעד ןיא טלײצרעד ןרעװ סָאיו ,תודגא ןוא שורד-ירבד יד טקורדעגּפָא ןיוש ןענַײז טציא 0

 ,וּטקירלצּכ םיובנײל ק .מ .י ןוֿפ "המלש עמש , ןיא--,רעגילרַאק המלש 'ר ןגעװ ןוא ןעמָאנ ןיא רוטַארעטיל

 ןרעװ טכַארטַאב טינ ןעק ,ןהמלש 'ר ןגעװ תועידי ךס ַא טלַאהטנַא סָאװ ,רֿפס רעקיזָאד רעד ;((8

 ,ןושאר רוקמ ַא יו

 ,םישרדמ עקידרעטעּפש יד ןוא ,ב"נ ,הכוס ּיִלְבִב 1



 17 תֹודיסח הענילרַאק ןוֿפ עטכישעג רעד וצ

 ןיא ךיז טניֿפעג רֿבק ןַײז .הגרדמ רעד וצ טלעװ רעשידיסח רעד ןיא ןצװעג הכֹוו
 טימ 2 ָאטינ זיא טֿפירשֿפױא ןייק ;דימּת-רנ ןרַאֿפ גנונעֿפע ַא טימ להוא ןַא ; רימדול
 עקיבייא ןַײז ןענוֿפעג טָאה סע ּוװ ,טוָא םעד דיסח רעדעי םויה דע ךָאנ טזַײװַאב טכרָאֿפ
 שארב ןענַאטשעג רָאי קיצנַאװצ זיא סָאװ ,רענילרַאק המלש 'ר ןבעל רצווש ןַײז ךָאנ ור
 .תודיסח רענילרַאק ןופ

 תודיסח רענילרַאק יד זיא רש א 'ר שרוי ןוא דימלּת סהמלש 'ר ןוֿפ טַײצ רעד וצ

 לעירָאטירעט ךיז טָאה ןוא "םיקידצ, ןוֿפ טליק םנוֿפ ןרָאװעג ןעגנולשרַאֿפ רעקרַאטש ךָאנ
 ןעוועג חצנמ רעינילרַאק יד ןבָאה טיוט ןַײז ךָאנ דלַאב .טיבעג רעיסעלָאּפ ףיוא רָאנ טצענערגַאב
 ןיא טײקיגנעהּפָאמוא ןוא גנוקיטכערַאבכַײלג טֿפמעקעגסיוא ןבָאה ןוא רענגעג רערעייז
 ,טַײצ.ילב עטייווצ ריא ןרָאי רע90 יד ןיא טכיירגרעד גנוגעװַאב יד ןוא ,ןבצל-הליהק
 ןוא רשא 'ר םידימלּת ייווצ ענַײז .ןבעלרעד וצ טרעשַאב ןעוועג טינ זיא ןהמלש 'ר סָאװ
 יד ָאד ןקרַאטשרַאֿפ ןוא ןילרַאק ןייק קירוצ םוא ךיז ןרעק רעשטיוועכעל יכדרמ 'ר
 טינ ,םידננתמ יד דצמ תוֿפידר יד בילוצ ,זיא ןהמלש 'ר ביוא .,גנוגעװַאב עשידיסח
 ןוא ןט18 ףוס גלָאֿפרע טימ סָאד ןכיירגרעד ,תודיסח יד קרַאטש ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןטָארעג
 ןיא םידימלּת ערעיײז רעטעּפש ןוא םידימלּת ענַײז טרעדנוהרָאי ןט19 ןוֿפ ךשמ ןיא
 ,שטיװָאכַאל ןוֿפ חונ 'ר ןוא יכדרמ 'ר ,ןילָאטס ןוֿפ רשָא 'ר) דנַאלסורסַײװ ןוא עטיל
 .עכעל לכימ 'ר ,רעמינָאלס םהרֿבַא 'ר ,רעגירבָאק השמ 'ר ,וָאנַאדױק ןוֿפ םייח-השמ 'ר
 ןעייטש ךצלקינייא ענַײז סָאװ ,ןוז סהמלש 'ר ,השמ 'ר) ןילָאװ ןיא ךיוא ןוא ,(רעשטיוו
 ,רעקסילערטס ירוא 'ר) עיצילַאג ןוא (רימדול ןיא םידיסח יד ןוֿפ שארב םויה דע ךָאנ
 .ןיטַארטס ןוֿפ יֿבצ הדוהי 'ר ,"ףרש , רעד

 ןװ יּפַאק םוצ הֿפסוה |

 םיא ןגעוו ןלייצרעד םידיסח סָאװ ןוא רענילרַאק המלש 'ר ןוֿפ םירמאמ

 הליֿפּת סדרענילרטק המלש יד

 וצ ןגרָאמ טעװ רע זַא ,ןגָאזצ םיא לָאז רע ,ןהמלש י'ר ןטעבעג דָיו ַא טָאה לָאמ ןייא

 לעװ ךיא זַא ,ןַײז חיטֿבמ ריד לָאז ךיא ,ןעגנַאלדַאֿפ רימ ןוֿפ רטסנעק יװ. -- .ןעמוקנַײרַא םיא

 עמש:תאירק ןוא ןענעװַאד ֿבירעמ ךָאנ ךיא זומ טנַײה --- טגָאזעג המלש 'ר םיא טָאה -- + ןעמוק

 :םעדכָאנ :הגרדמ רעטספעה ןוֿפ הנּכס ןוא שֿפ:תריסמ טימ ןדנובדַאֿפ ךָאד זיא סָאד ,ןענעירל

 :תאירק וצ טמוק ןעמ זיב ,תוגרדמ עלַא טימ תידחש - תליֿפת יד ןנרָאמ ןוא ןֿפָאלש סָאד טמוק

 סע .ןטלעװ עדיוב ןופ לעװש ןפיוא שממ זיא המשנ יד ווו ,םיּפא תליֿפנ וצ םעדכָאנ ןוא עמש

 ה חט 5 ה א רימ ןוֿפ וטסנעק יװ רעבָא ,ןבעל ןבַײלב ךיא לעװ לָאמ סָאד ךיוא זַא ,ןַײז ןעק
 *? ןעגנַאלדַאֿפ

 תעשב ;המלש יד ןוֿפ דימלּת םעד ,רעקסילערטס ידוא 'ד יב גהנמ רעד ןעװעג זיא יֹוזַא

 ןוא םײה רעד ןיא האווצ א ןזָאלרעביא רע טנעלֿפ ,ןענעװַאד שרדמ-תוב ןיא ןייג טגע28 דע

 ,רעדניק ןוא לורֿפ טימ ןענעגעזעג ךיז טנעלֿפ

 טָאה רוניטק רעד .הלעמ לש הילמּפ רעד ןיא שער רעסיורנ ַא ןרָאװעגנ זיא לָאמ ןייא

 ללכב ןבָאה ןוא הנווּכ םימ ןענעװַאד םינ ןענעק ןדִיי יד זַא ,דוֿבּכה אסּכ םעד רַאֿפ טהנעטפג

 ןוֿפ טָאה דלַאב .(שדקמה :תיב ןיא) תונברק יד "וו ךַײלנ ןענַײז תוליֿפּת ױד זַא ,ןסעגרַאֿפ

 :ֿפיוא ךיז טָאה סע זיב .ללכב ןענעוואד סָאד ןַײז לטֿבמ הריזנ יד ןייגסיורדַא טֿפרַאדעג דדֿבּכה אסֹּכ

 ֿביײחתמ ךיז ןיב ןײלַא ךיא ,ךיא, : טנָאזעג טָאה ןוא רענילדַאק חמלש 'ר טרָא ןַײז ןוֿפ ןביוהעג

 .ןרָאװעג לטב הריזנ יד זיא הליֿפּת רעטשרע רעד ךָאנ דלאב ןוא -.לארשי ?7ּכ ןרַאֿפ ןענעװַאד וצ

 ,40 ז ,11 'ב ,ה"צד ,טיובנײלק 2

 {12) ןטֿפיכש לשילאטסיה
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 טנעלֿ הֿפיֿפּת רעדעי יב .ןיײז םירה:רקוע תוליֿפּת ענַײז ךרוד הוּכב ןַײז טנעל8 המלש 'ר

 רע טגעלֿפ ןענעוַאד םעד ךָאנ .ךרבחי:םשה ןרַאֿפ ןַײז וצ שֿפנ:רסומ ךיז ןמוזמו ןכומ ןַײז רע

 .ןדיידוצסיוא טרָאװ א םלוכיב ןליז טינ

 תֿפומ דעטסערנ רעד
 .טָאג רַאֿפ טרָאװ ַא ןנָאז ןענעק לָאז דיי רעד זַא ,ןכַאמ זיא תֿפומ רעטסערג רעד

 בוט םש לעב. ןֿפורעג ןעמ טָאה ןהמלש 'ר ןיבר ןַײמ : טגָאזעג טָאה רעקסילערטס ידוא "ר

 וצ ידכּב ,םיא וצ ןעננַאנעג ןיב רעבָא ךיא .ןכַאמ טנעלֿפ רע עכלעוו ,םיתֿפומ ךס יד רעביא "ןטק

 .םפוע-?ש-ונובד םעד ןעניד םדאד ןעמ רו ,ןענרעל

 .ךיז ןיד -- ןטשרעבײא םעד ןעניד טסליװ וד

 א גונעּה רעד

 רעד (רצרעד) יײז טלעֿפ סע רָאנ ,תווצמו הדוּפה לּכ םיקמ ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאֿפ

 רָאנ .ןדע ןג ןיא ןייגנַײרא םיא ןעמ טסוײה ,טלעוו רענעי ףיוא רע טמוק .ןערב רעד ןוא גונעק

 ,תווצמה םויק םעד תעשב טלעװ דעד ףיוא גונעה םעד טליֿפעג טינ טָאה רע יװ ,ױזַא טקנוּפ

 םערַאל רעד יױזַא זיא סָאװ :םערהמ ךיז זיא רע זיב .ןדע ןג ןופ גונעת םעד טינ ךיוא רע טליֿפ

 .ןבירטעגסוורַא רע טרעװ פרס םוצ ? ןדע ןנ ןופ

 ןוא .ךרבתי םשה תדוֿבעֿפ געוו םעד טרָאד ןעניֿפענ זיא ןדע ןג ןיא נונעת רעטסערג רעד

 .הוצמ -- הוצמ רכש : שטַײט רעד זיא סָאד
 קעװצ רע ד

 תוֿפוע ,תויח יד ןוֿפ ןושל םעד םימשה ןמ ןַײז הלנמ טלָאװעג ןהמלש 'ר טָאה ןעמ תעשב

 םעד ןשיוװצ תוכַײש יד ןנָאז םיא לָאז ןעמ זַא ,יַאנּתב ןעוועג םיּכסמ וצרעד רע טָאה ,םיחמצ ןוא

 טנרעלעג רע טָאה ,ןעװעג הלנמ סָאד םיא טָאה ןעמ יוװ ,םעד ךָאנ טשרע .ארובה:תדוֿבע ןוא

 םעד רַאֿפ הדוֿבע ןַײז תעשב טצונַאב סָאד טָאה ןוא םיחמצ ןוא תויח יד ןוֿפ ןושל םעד ךיוא

 .םלוע לש ונובר

 רעמאזניײא רעד

 ןרָאֿפענ רעקסילערטס ירוא 'ר דימלּת ןַײז זיא רענילרַאק המלש 'ר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ

 ,ןענעװַאד םוצ ןינמ ןייק ןענוֿפעג טינ ָאד רעבָא טָאה רע .גרעבמעל ןייק םייהַא ךיז וצ קירוצ

 תודיחיב ןענעװַאד רע טנעלֿפ .םידנ:תמ ןוֿפ טָאטש ַא ןעװעג גרעבמעל זיא טסּױװַאב יו ?ַײור

 .טנָאזעג טינ השרדק ןייק ןוא טרעהעג טינ הדוּתה:תאירק ןייק טַײצ רָאי ַא ןּוֿפ ךשמ ןיא טָאה ןוא

 .רוביצב ןענעװַאד וצ ןַײז לדּתשמ ךיז זומ ןעמ זַא ,ןענוֿפעג לָאמ ןייא רהוז ןיא רעבָא טָאה רע

 טלעלֿפ רע .ןדִיי ןינמ א ןטעבעג ךיז וצ רע טָאה ,רהז ןוֿפ רמאמ םעד רַאֿפ ןַײז אצוי ידכב

 .{םידננתמ : טניימ סָאד} סרעדנעטש ןעצ טימ רָאנ ,ןדִיי ןעצ טימ טינ ןוואד ךיא : ןנָאז רעבָא

 ערה-דצי רעד

 .ךלמ-ןב א זיא ןעמ זא ,טסעגרַאֿפ ןעמ תעשב ,זיא ערה:רצי רעטסערנ רעד

 ץזובש הר ןיד

 ,ןובשה ןייק (ייברעד) ןבָאה טינ ןעמ רָאט ,טנװַאד ןעמ ןמז 3

 ךיז ןעמענ תודימ עקילײה יד לַײװ ,ןובשח א ןבָאה ָאֹו ןעמ ףרַאד רעבָא תודימ ןיא

 ,רערעדנא רעד זוֿפ ענייא

 ט ֿפַאש ביל

 ךרבתייטשה יװ ,ױזַא לארשיבש קידע ןטסעדנ םעד ןבָאה ביל ןשטניו ךיז טלָאװ ךיא
 ,לארשיבש עשר ןטסערג םעד ביל טָאה



 19 תודיסח רענילראק ןוֿפ עטכישעג רעד וצ

 גע וו רע ד

 רעקירעדינ א ףיוא קיטסַײנ ךיז טניֿפעג סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןַײז הלעמ ליװ ןעמ תעשב |

 ןשטנעמ םעד טרָאד ןוֿפ ןוא הנרדמ רעֿפיט דעד וצ ןעקניזּפָארא ןיילא ןענעק ןעמ זומ ,הנרדמ

 .וב תקזחהו : ןוֿפ ןיז רעד זיא סָאד ןוא .ןַײז ֿבטומל ריזחמ ןוא ןיז הלעמ

 .םיקמעממ ,ןטנוא רָאנ ןייּלַא ךיז טלַאה ןעמ תעשב--+ טכיפ לסיב ַא ןעז ןעמ ןעק ןעוו

 ןעװעג זיא רע ביוא ,ןדיי א ןוֿפ ןצרַאה ןיא טכיל ןצנַאלֿפוצנַײא תלוכיב זיא קידצ א

 ,קידצ רעדנַא ןא ןוֿפ טכיל יד ךיז ןיא ןעמענֿפרא ?גוסמ

 טָאה סע זַא ,ןגָאז טֿפָא טגעלֿפ רע לַײװ ,ןַײז דדובתחמ ךיז ןבָאה ביל טנעלֿפ המלש 'ר

 .םידיסח טימ תודיסח ןדיור וצ טינ ןיז ןייק

 רעסעב סָאװ .םלוע:?ש:ונובר םעד גישמ רע זיא רעסעב ץלַא ,שטנעמ רעד דע ס ע ר ג סָאװ

 .ךיז ַײב רע טרעװ רענ על ק ץלַא ,םלוע:פש:רנובר םעד גושמ זיא רע

 דימלת רעד

 עטכעלש סָאד ןוא עטונ סָאד סיורַא ייז ןזוװ ,ןיבר םוצ ןעמוק יוז תעשב ,םידיסח

 --רענילָאטס רשָא 'ר טנָאזעג טָאה -- המלש 'ר ןיבר ןַײמ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא .ייז ןטלַאחשב

 ןוא :ןבעג רע ןעק שנדעו רכש ! רע זיא טָאג ַא ,סָאװ .םיא ןוֿפ ןטלַאהַאב עטוג סָאד ךיא בָאה

 .(חעדצ) עגנ יד ןזַײװַאב ןהֹּכ םעד ףרַאד ןעמ לַײװ ,ןזיװַאב םיא ךיא בָאה עטכעלש סָאד

 ןסידענּפָא

 :יכדדמ 'ר דימלּת ןַײז וצ ןבירשעג המלש 'ר טָאה טוט ןשינַאדט ןַײז רַאֿפ געט דָאּפ א
 ןרָאֿפעג יכדרמ 'ד זיא דימו הּכיה ."שאד ַא רַאֿפ ןעמיטשאב ךיד לָאז ךיא ידכב ,ןרָאֿפ וצ םוק,

 טרעטשעצ זיא ,טייטש רע ןכלעוו ףיוא ,דדסי רעד זַא ,טליֿפרעד רע טָאה געו ןֿפוא .ןיבר ןַײז וצ

 ,"ןיבד ןַײמ ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ןיב ךיא. .םוהּת ןקידלַאװעג א ןיא ּפָארַא טלַאֿפ רע זַא ןוא

 .קעװַא םֹּכיּת םיא ןבָאה רעטײלגַאב ענַײז .ןדייר רעמ טנעקעג טינ טָאה ןוא ןעירשעג רע טָאה

 ןעמ לַײװ ,חֿפומ-לעב ןסיורנ א ןוֿפ םש א טַאהעג טָאה סָאװ ,קידצ רעשזיכסענ ןטלַא םּוצ טריֿפעב

 יבר ןַײז זַא ,םיא טליײצרעד; .ּפָארַא ןעניז ןוֿפ םולשו סח זיא יכדרמ 'ר ןא ,טניימעג טָאה

 .טגָאזעג קידצ רעשזיכסענ דעד טָאה ,"ןרעוו טנוזעג טעװ רע ןוא ,ןרָאװעג רטֿפנ זיא המלש 'ר

 לָאז רע ,טַאהעג ארומ . ןבָאה יײז לַײװ ,טײקיטכיזרָאֿפ סיורג טימ טלייצרעד סָאד טיא יז ןבָאה

 ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה יכדרמ 'ר רָאנ וװ .ןָאטנָא טינ השעמ ןיײק םולשו סח ךיז

 טעװ ןוא יבר ןַײמ ןעװעג זיא רע, :ןעוװענ ףיסומ ןוא ןידה:קודצ טגָאזעג טָאה ,טקיורַאב הּכיּת

 ."ןבַײלב יבר ןַײמ



 ןליוּפ ןוא עטיל ןשיווצ לדנַאה ןשידַיי ןגעוװ טנעמנַארֿפ ַא
 ה"י ןטצוו ןיא

 (1580 ןופ ווָאקול ןוא קסלעב ןוֿפ סרעטסיײרלָאצ טשידִיי-שִיערבעה)

 +  (פשראװ רעלהאמ .ר ריד ןוֿפ

 רעד ןיא ךָארברעביא ןַא רָאֿפ טמוק ה"י ןט16 ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא

 רימ ןֿפערט ה"י ןט15 ףוס םוצ זיב ,ןלױּפ ןיא עדנערַא-לָצצ רעשידִיי רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ,ךילָאװ ,ןסַײרטױר ןיא טרֿפב ,ןלױּפ ןיא ןרעמַאקלָאצ עטסקיטכיוו יד ףיוא םיסכומ עשידִיי ןָא

 גנוכַאװשּפָא יד ןוא עטכַאילש רעד ןוֿפ טכַאמ רעשיטילָאּפ רעד ןוֿפ סקּוװ רעד .,עילָאדָאּפ

 ןקיזָאד םעד ףיא ךיוא גנוקריו רעײז ןטימעגסיוא טינ ןבָאה טכַאמ סגיניק םעד ןוֿפ

 טָאה 1505 ןוֿפ םָאדַאר ןיא םייס רעטמירַאב רעד .תוסנכה עשהכולכ ןוֿפ טיבעג ןקיטכיוו

 עשהכולמ ערעדנַא ךיוא ןוא לָאצ םעד ןרידנערַא וצ ןדִיי יד ןטָאברַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ

 .רעביא זיא רע יו ,םעד ךָאנ קיטליג ןרָאװעג טשרע זיא טָאברַאֿפ רעקיזָאד רעד .תוסנכה

 ,1528 רָאי ןוֿפ םייס םעד ףיוא ןרָאװעג טרזחעג

 ןוא ,ןבעל ןיא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ץעזעג עקיזָאד סָאד זיא ךיג ױזַא טשינ רעבָא

 ןטלַאהעג סצ ןבָאה 1567 ןוא 1565 ,1562 ןוֿפ ןעמייס יד סָאװ ,ךיז טרעלקרעד טימרעד

 ןוֿפ רענייא ףיוא טָאה תוצרַא עברַא דעװ רעד ךיוא .ןרזחוצרעביא רעדיוו קיטיײינ רַאֿפ

 םצד ןיא טעטירָאטױא ןַײז טימ טשימעגנַײרַא ךיז 1581 ןיא ןעגנוציז עטשרע טנַײז

 יד ,לָאצ םעד ןרידנערַא סָאװ ,ןדִַיי ענעי ףיוא םרח ַא טגײלעגֿפױרַא ןוא ןינע ןקיזָאד

 ןוֿפ גנונַײשרעד יד זיא טַײצ רעד טימ .תוסנכה עשהכולמ ערעדנַא ןוא ןבורגצלַאז ,ץנימ

 ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא וליֿפַצ ךָאנ ןרעה רימ .רענעטלעז לָאמַא סָאװ ןרָאװעג םיסכומ עשידִיי

 קחצי ןגעװ לשמל יו ,םיסכומ עשידַיי ןגעוו (1586--1576) ירָאטַאב ןַאֿפעטס גיניק

 ףוס םוצ וליֿפַא ןוא ןסַײר ןיא לָאצ ןוֿפ רָאטַאדנעיַא םעד ,גרעבמעל ןוֿפ שטיווָאנמחנ

 ןבעגצגּפָא ןסַײר ןוֿפ לֶאצ רעד זיא ,יקסציבָאס גיניק ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ,ה"י ןט17 ןוֿפ

 ןוֿפ טרָא סָאד ןעמַאנסיױא רעבָא ןענעז סָאד ,ןתנ ןב לאלצב וצ עדנערַא ןיא ןרָאװעג

 לָאצ ןוֿפ עדנערַא יד רעבָא זיא טימרעד .טַאנגַאמ רעשילױּפ רעד ןצמונרַאֿפ טָאה ןדָיי

 יז רַאֿפ טיבעג םעד ףיוא ךיז ןבָאה סע .טכַאמרַאֿפ ןצנַאג ןיא ןרָאװעג טינ ןדִיי רַאפ

 ןרעװ טנעקעג ךָאנ ןבָאה ןדִיי :ןטייקכעלגימ--עטצענערגַאב ,תמא--ערעדנַא טנֿפעעג

 ,ןרָאטַאדנערַא-רעטנוא יו ,טרידנעיַא לָאצ םעד ןבָאה סָאװ ,ןטַאנגַאמ יד ַײב עטלעטשעגנָא

 .ןרעמַאקלָאצ יד ןוֿפ סרעבַײרש יװ רעדָא ,טיבעגלָאצ םענוֿפ לייט ַא ןוֿפ ךעלטנייוועג

 ןוֿפ ןרעמַאקלָאצ עלַא ןיא טעמּכ 1580 ןיא רימ ןעניֿפעג סרעבַײרש עשידִיי עכלעזַא

 1 ,תוײזַאא שזַארוס ,ןיטקיט ,ווָאקול ,וויל ,קסלעב) עישַאלדָאּפ

 סָאװ ,סעיצקנוֿפ יד ןוֿפ דליב קיטַײזליֿפ ַא זדנוא ןביג עישַאלדָאּפ ןוֿפ ןטקַא לָאצ יד

 ,ה"י ןט16 ףוס םוצ עדנערַא-לָאצ רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא טריֿפעגסױא ןבָאה ןדָיי

 .גיורק זיא 1569 ןיא ןלױּפ טימ עטיל ןוֿפ גנוקיניײארַאֿפ רעקיטליגדנע רעד ךָאנ

 :עשרַאװ ןיא וװיכרַא-ץנַאניֿפ ןוֿפ ןטקַא עקידרעטַײװ יד *לג5 1

.(05186 111906118464) /.1 122181 ,111 .1 ,20/11 2181 .5 .2 

 ףימ ןוא ,ןַאמדלעֿפ.גרעבדלָאג ,ד ױרֿפ ךרוד ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןטקַא עקיזָאד יד ןוֿפ ןטֿפירטפָא יד

 ,קנַאד ןעמערַאװ רצזדנוא רַאֿפרעד סיוא ריא ןקירד



 181 ןניוב ןוא עטיל ןשיװצ לדנַאה ןכידני ןגצװ טנעמגַארֿפ

 ,ןלּפנילק ןוא ןלױּפסיױרג (1 :ןטיבעגלָאצ ַײרד ןיא ןרָאװעג טלײטעגנַײא ןליוּפ

 ה"ד ,,טיבעגלָאצ ןטירד ןוֿפ לָאצ רעד .עניַארקוא ןוא ןילָאװ ,עישַאלדָאּפ (3 ,ןסַײרטױר (2

 .עיָאװ רצוועקָארק רעד טרידנערַא 1569 טניז טָאה ,עניַארקוא ןוא ןילָאװ ,עישַאלדָאּפ ןוֿפ

 עישַאלדָאּפ ןוֿפ לָאצ רעד 1581 רַאונַאי ןיא זיא סיוט ןַײז ךָאנ .יקסװָארָאבז רטָאיּפ עדָאװ

 ןוֿפ רעבַײרש םוצ ,םיֿפּתוש ייווצ וצ רָאי ַײרד ףיוא עדנערַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 יקסװָארַאיװעינ יטנצלַאוו ןסיוװעג ַא וצ ןוא יקסנישטגָאל יַאלָאקימ רעטסַײמצַאש-ןיורק

 2 ,רָאי ַא ןדליג טנזיוט 8 רַאֿפ
 ,ןטקַאלָאצ יד ןזַײװַאב סע יו ,ןענעז עישַאלדָאּפ ןיא ןרעמַאקלָאצ ערעדנוזַאב יד

 טצצזַאב ןעװעג ,טיוט ןַײז ךָאנ ַײס ,יקסווָארָאבז רָאטַאדנערַא:טּפױה ןוֿפ ןבעל םַײב ַײס

 ,(שזַארוס ,ווָאקול ,1580 רעבמעצעד זיב-קסלצעב) סרעבַײרש עשידִיי ךרוד זיולב רעדָא:

 ךָאנ--קסלעב ,וויל ,ןיטקיט) תוֿפּתשב רעבַײרש ןכעלטסירק ַא ןוא ןשידִיי ַא ךרוד רעדָא

 .ַאלדָאּפ ןוֿפ עדנערַא-לָאצ רעד ןיא טַײצ רעקיזָאד רעד וצ רצבָא ןעמענרַאֿפ ןדִיי 0

 ןרעמַאקלָאצ רעשַאלדָאּפ יד ןצעזַאב ןיא סרעגָאז:העד יו .סעיצקנוֿפ ערעכעה ךיוא עיש

 צרעדנַא ןיא ,יקצנָאק ןַאּפ רעד ןרעמַאק עקינייא ַײב ןסקַא יד ןיא טנָאמרעד ןרצוו

 טריֿפעגסױא אמּתסמ ןבָאה עדייב ברענליוו ַא סיוא טזַײװ ,םהרֿבא דיי רעד---רעדיוו

 ץירּפ רעד וליֿפַא זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .טַאנגַאמ ןוֿפ עטמַאַאב יו סעיצקנוֿפ ערעייז

 ,וָאקול ןיא רעמַאקלָאצ רעד ןוֿפ רעבַײרש ןשידִיי ןוֿפ ףליה רעד וצ ןָא טמוק יקצנָאק:

 טַאנגַאמ ןוֿפ טוט ןכָאנ סרעמַאקלָאצ רעשַאלדָאּפ יד ןצעזַאב םַײב ,שטיװָאקוװעל ֿבקצי

 .דָאֹּפ ןוֿפ ןרעמַאקלָאצ עלַא תוחילש ןַײז ןיא טכוזַאב דיי רעטנָאמרעד רעד :יקסווָארָאבז

 .סרעבַײרש טימ ייז טצעזַאב ןוא עישַאל

 טַאנגַאמ ןשילױּפ ַא ןוֿפ עדנערַא-לָאצ רעד ןוֿפ טיבעג ןֿפױא זַא ,ןכב ןעעז רימ

 עכעלטסירק יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ןוֿפ ,עטמַאַאב ערעכעה ןוֿפ סעלעטש ןדִיי יד ןעמענרַאֿפ-

 .ןרעמַאקלָאצ יד ןוֿפ סרעבַײרש ןוֿפ-לּכ-םדוק ןוא עטמַאַאב ערעכעה

 סרעטסיירלָאצ עשידִיי-שיערבעה ייווצ יד ןעמַאטש סרעבַײרשלָאצ עשידִיי עכלעזַא ןוֿפ

 ןיא וויכרַא .טּפױה ןשהכולמ ןיא ךיז ןעניֿפעג עכלעוו ,1580 *י ןוֿפ עישַאלדָאּפ ןוֿפ

 ןגעוו ןלַאירעטַאמ דנַאב ַא ןוֿפ ףוס םוצ ןדנובעגנַײא ןענעז סרעטסיײרלָאצ עקיזָאד יד .עשרַאװ

 טא ןט18 ןיא ןליוּפניױרק ןיא רעַײטשּפָאק ןשידִיי ןוֿפ גנוליײטרעדנַאנוֿפ רעד

 טַײז רעטשרע רעד ףיוא .,ָאילָאֿפ ןיא טַאלב 2 טלַאה רעטסיירלָאצ רעטשרע רעד

 :לּפעק סָאד זיולב ןַארַאֿפ זיא

 ."קײֿפל א"מש ירשת ט"כ 'ה םוי םויה קסלעב ריעמ אקשלדּפ סכמ לש רטסייר,

 ןוֿפ געט יד טול לָאצ רעטלָאצַאב רעד טנכיײצרַאֿפ זיא ןטַײז ַײרד עקידרעטַײװ יד ףיוא

 .ילסכ ד"כ--עטצעל יד ,ירשּת י"ט זיא עטַאד עטשרע יד .שדוח ןוֿפ ןוא ךָאװ רעד

 רעטשרע רעד ףיוא טָאה סָאװ ,תונובשח ןוֿפ ָאילָאֿפ טַאלב ַא טמוק רעטסיײרלָאצ םעד ךָאנ

 ;לּפעק ַא טַײז

 ירשת ט"כ 'ה םוי םויה קסלעב לש אווארפסמ רזיפ לשו תואצוה לש רטסייר,
 יד :ןטֿפלעה ייווצ ףיוא גנעל רעד ןיא טלײטעגנַײא זיא טַײז ערעדנַא יד ."ק"פל א"מש

 עטַאד עטשרע יד .תואצוה-עקניל יד ,"רזיפ, ןוֿפ תונובשח ןעמעצנרַאֿפ טֿפלעה עטכער

 .ילסּכ 'כ-עטצעל יד ,ירשּת ז"ט ןבצגעגנָא זיא תואצוה ןוֿפ

 :עשרַאװ ןיא וויכרַא:טּפיױה ןשהכולמ ןוֿפ קירטעמניורק יד עז 2

 :ךיוא ,/4. (נ. 2:66זץא88 !.סזסממג 123, 1 478. 2

 ?2ש1מצ 21, 582:מ06056 וש 01806?2: ןס} 421616 24 5161228 8101620 (,/:08184
 42161סש6ס" , (111), 302:522468 1881, (ס. 108/9)-

 רעקסלעיב רעד ןגעװ וויכרַא.ץנַאניֿפ רעװעשרַאװ ןיא לָארטנָאקלָאצ םעד ןוֿפ ןטקַא עטריטיצ יד *015 3

 : 1580 'צעד ןט2 ןוֿפ רעמַאקלָאצ
 ,148 461 !טסזגס156 ןכצ1 ן184:2סזג 238 11ג 04 0 7ע98 1120140804 ןס094280-
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 טשינ עטשרע סָאד ןוֿפרעד ,ָאילָאֿפ טַאלב 9 טלַאה רעטסיײרלָאצ רעטייווצ רעד

 יׂשּת א"כ 'ו :עטַאד יד ןביוא ןיֿפ ןֿבעגעגנָא ןיולב זיא לּפעק ַא טָאטשנָא .ןבירשַאּב

 .תֿבט ח"רב 'ד םוי :זיא רעטסיײרלָאצ ןקיזָאד םעד ןוֿפ עטַאד עטצעל יד ,א"מש

 זיולב ןּבירשַאב ,תונובשח ָאילָאֿפ טַאלב ייווצ ןעמוק רעטסיירלָאצ ןטייווצ םעד ךָאנ

 .עטַאד םוש ַא ןָא ,,איצוהש האצוה, :לּפעק ַא טימ ,ןטַײז ייווצ ףיוא

 תומישר ייווצ ןוא סרעטסיירלָאצ ייווצ :ןטנעמוקָאד ריֿפ ךיז רַאֿפ ןכב ןבָאה רימ

 ןּבָאה תואצוה ןוֿפ רעטסייר םעד ןוא רעטסיירלָאצ ןטשרע םעד ןיא בוא .תואצוה ןוֿפ

 זיא ,קסלצב טָאטש רעד וצ תוכַײש ַא ןבָאה ייז זַא ,טנכײצרַאֿפ ךעלּפעק יד ןיא רימ

 ןוֿפ ןעמַאטש ייז סָאװ ,רעמַאקלָאצ יד טנָאמרעד טינ ןטנעמוקָאד ייווצ עקירעביא יד ןיא

 ןגעװ ןוא ןרעמַאקלָאצ יד ןגעוו םיטרּפ יד ןלעטשטסעֿפ יונעג רעבָא ךיז ןזָאל סע ,ריא

 רעַײז ןכַײלגרַאֿפ רימ ןצוו ,סרעטסייר-האצוה ןוא סרעטסיירלָאצ עדייב ןוֿפ סרעבַײרש יד

 .רעד ןיוש יד טימ לָאצ ןטלָאצעגּפָא ןוֿפ םימוכס ןוא סעטַאד יד סרעדנוזַאב ןוא טלַאהניא
 ףוס םוצ ןרָאװעג טריֿפעגכרודַא זיא רעכלצוו ,לָארטנָאקלָאצ םעד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ עטנָאמ

 .עישַאלדָאּפ ןוֿפ ןרעמַאקלָאצ יד ןיא 1580 יי ןוֿפ

 .לָאצ םעד ןוֿפ ןטקַא יד ןיא טריטָאנרַאֿפ טרעװ קסלצב ןוֿפ רעמַאקלָאצ רעד ןגעוו

 5; 1580 רעבמעצעד ןט2 ןוֿפ עטַאד רעד רעטנוא לָארטנָאק

 זיא רעכלעװ ,ַאיליא דַײ רעד רעבַײרש ןעװװעג זיא רעמַאק רעקיזָאד רעד ןיא,

 ןיא טָאה םהרֿבא רעקיבלעז םעד ןוא ,םהרֿבא דִיי ןטייוצ ַא ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב

 ןוא ןובשח ַא ןבעגעגרעביא טָאה רע .טמיטשַאב םיא ןבָאה לָאז רע זַא ,טנקיילעג ענליוו

 .ַאב ןּבָאה רימ .ןשָארג 20 טימ ןרָאלֿפ 28 רעטסייר ןטיול טלעג סָאד ןבעגעגּפָא טָאה
 5*....סרעבַײרש ערעדנַא טמיטש

 ןוֿפ עטַאד עטצעל יד זיא קסלעב ןוֿפ רעטסיײרלָאצ ןשידַי םעד ןיא יװ ױזַא

 קפס םוש ןייק זיא ,1580 רעבמעצעד רעט1 רעד ה"ד ,א"מש וילסּכ ד"כ לָאצ ןענָאמנַײא
 והילא דִי רעד עקַאט זיא רעטסייר ןקיזָאד םעד ןוֿפ רעבַײרש רצד זַא ,ןַארַאֿפ טינ

 .טמַא ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טצעזעגּפָארַא ,רעבמעצעד ןט2 םעד ,סנגרָאמוצ זיא רעכלצוו ,(11118)
 ןוֿפ רעטסייר ןשידִיי רעדנַא םעד ןוֿפ רעבַײרש ןוֿפ ןָאזרעּפ יד ןוא רעמַאקלָאצ יד

 :טייקרעכיז רעקיבלעז רעד טימ ןלעטשטספֿפ ךיז טוָאל תואצוה ןוא לָאצ

 ה"ד ,א"מש תֿבט שדוח שאר זיא רעטסיײרלָאצ ןטייווצ םעד ןוֿפ עטַאד עטצעל יד

 ןיא ןשָארג 12 טימ ןדליג 78 טֿפערטַאב לָאצ ןוֿפ עמוס יד .1580 רעבמעצעד רעט7 רעד
 ייווצ ןוֿפ ("רוזיּפ,) תוריכש יד ןבעגעגנָא ןרעװ תואצוה ןוֿפ רעטסייר ןטגײלעגַײב םעד

 .רעדנָא ה"ד ,ןכָאװ 10 רַאֿפ ןדליג 15 טמוקַאב רעטשרע רעד .לכימ ןוא ֿבקעי ,ןָאזרעּפ

 ךָאנ .ךָאװ ַא ןדליג ַא ה"ד ,ןכָאװ 4 רַאֿפ ןדליג 4-- רעטייווצ רעד ,ךָאװ ַא ןדליג ןבלַאה

 רעטנוא ןּבעגעגנָא תואצוה עקידרעטַײװ יד ןרעוו תואצוה ןוֿפ סעיציזָאּפ 5 עטשרע יד
 :לּפעקרעביוא ַאזַא

 תתימ רחא יגצנק ןפ יוויצב ןיצעזיב וצ 'ירדח יד ןהוציג םוא ןיב ךיא זד האצוה,
 ."אדיוויאוו רשה

 ןטקַא יד ןיא 1580 רעבמעצעד ןט7 ןוֿפ עטַאד רעד רעטנוא עקַאט רימ ןענעייל

 : וָאקול ןיא רעמַאקלָאצ רעד ןגצוו לָארטנָאקלָאצ םעד ןוֿפ

 ךרוד טמיטשַאב ,ןדִיי סרעבַײרש ייווצ ןעוװעג ןענעז רעמַאק רעקיזָאד רעד ןיא,

 ןדליג ַא טַאהעג טָאה רעכלצוו ,שטיווָאקווצל בוקַאי -- רענייא ,' (1.2041) יקצנאק רעה םעד

 .3 הרעה *528 5

 ,טסירק ַא רענײא ןוא דִיִי ַא רענײא זיא סרעבַײרש עַײנ יד ןוֿפ 6

 ענעי ןוֿפ עיֿפַארגָאטרָא רעד טול רעבָא ףרַאד ןעמָאנ םעד ןיא ,8" רעד ;14640241 לַאניגירָא ןיא 7

 טימ שיטנעדיא זיא סָאװ ,24.2021 ןסײהעג ןכב טָאה רע ,,0 יװ ,,027 יד ,ע8  יװ ןרעװ טנעײלעג ןטַײצ

 .תואצוה ןוֿפ רעטסײר ןשידַײי םעד ןיא "יגצנק,
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 ןעמוקַאּב טגעלֿפ רעכלעוו ,לאכימ --רעטייווצ רעד ,גנורעצ ףיוא ךָאװ ַא ןשָארג 15 טימ
 .רעּביא ןבָאה ייז ןכלעוו ,רעטסייר םעד טיול ןובשח ַא טכַאמעג ןבָאה ייז ןוא .ןדליג ַא
 טַײצ רעקיזָאד רעד רַאֿפ ןזיװעגֿפױא ךיוא ןבָאה ייז ;לאכימ ןקיליײה ןוֿפ ה"ד ,ןבעגעג
 ןטיול זיא שטיווָאקוװעל בוקַאי רעבַײרש רעקיבלעז רעד .ןשָארג 10 טימ ןדליג 78 הסנכה
 .:צעזַאב ןוא עישַאלדָאּפ ןיא ןרעמַאק עלַא רעביא ןרָאֿפעגמורַא יקצנָאק רעה ןוֿפ לעֿפַאב
 ,ןשָארג 28 טימ ןדליג 12 העיסנ ןייז תעב ןבעגעגסיוא רע טָאה ייז קיד

 ןיא וװָאקול ןיא לָארטנָאקלָאצ ןקיזָאד םעד ןוֿפ םיטרּפ עלַא ןענעז ,ןעעז רימ יו
 .סייר ןשידִיי ןטייווצ םעד ןוֿפ טריטיצ ןּביוא ןבָאה רימ עכלעוו ,םיטרּפ יד טימ םּכסה
 ןכב טמַאטש תואצוה ןוא לָאצ ןוֿפ רעטסייר רעטייווצ רעד .תואצוה ןוא לָאצ ןוֿפ רעט
 ֿבקעי רעבַײרש יו טלעטשעגנָא ןזעוװעג ןענעז סע ּוװ ,ווָאקול ןיא רעמַאקלָאצ רעד ןוֿפ
 .לאכימ ןוא שטיווָאקוװעל

 ןוֿפ רעטסייר רעווָאקול םעד ןיא טנָאמרעד טרעוו םיא ןגעוו סָאװ ,"אדיוויאוו רש, רעד
 זיא ,("םירדח, יד) ןרעמַאק יד טצצזַאב רעבַײרש רעד טָאה טוט ןַײז ךָאנ זַא ,תואצוה
 זיא סָאװ ,יקסווָארָאבז רטָאיּפ עדָאװעיָאװ רעװעקָארק רעד יו ,רערעדנַא ןייק טשינ
 ןוא ןילָאװ ,עישַאלדָאּפ ןיא לָאצ ןוֿפ רָאטַאדנערַא-טּפױה רעד ,טגָאזעג יװ ,ןעוועג
 ןיא עטסָארַאטס ןעװעג ךיוא ןיא יקסוװָארָאבז עדָאװעיָאװ רעקיבלעז רעד .עניַארקוא
 : תואצוה ןוֿפ דעטסייר רעוװָאקול ןיא עיציזָאּפ יד ךיז טרעלקרעד טימרעד ןוא * ,ץינבָאטס
 ."טנה רעד שיוא ןימענ ליו אדנרוא יד רימ ןמ זד י'יֿבתכ םע ץינבאטשל חילש

 .ָאקול םעד ןיא ַײס רעקסלעב םעד ןיא ַײס זיא לָאצ ןענעכייצרַאֿפ ןוֿפ ןֿפוא רעד
 רעד ?.ה"י ןט16 ןוֿפ רעכיבלָאצ עשילױּפ יד ןיא יו רעקיבלעז רעד רעטסיירלָאצ רעוו
 ({טס!סמסטזמ 2ת::ףטטזמ) "לָאצ רעטלַא , ג"ַא רעד זיא ,ןבירשרַאֿפ ָאד זיא רעכלעוו ,לָאצ
 ָארּפ ןייא ןוֿפ ןרָאֿפכרודַא םַײב ןלָאצנַײא ןזומ ןליוּפ ןקיטַײצרַאֿפ ןיא טגעלֿפ ןעמ סָאװ
 זיא רעכלעוו ,(44610מ6טחג םסצטזמ) לָאצ םעַײנ םוצ ךוּפיהל ,רערעדנַא רעד ןיא ץניוו
 םַײב זױלב ןיעװ טלָאצעגּפָא טגעלֿפ רעכלעוו ןוא 1501 *י ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנַײא

 ,דנַאלסיױא ןייק טרָאּפסקע
 יז זַא ,החנה יד טקיטכערַאב סרעטסיײרלָאצ עדייב ןיא סעטַאד יד ןוֿפ זילַאנַא ןַא

 רָאנ ,ןבעגעגנָא טרָאד ןרעװ סָאװ ,געט יד ןיא יונעג ןרָאװעג ןבירשרַאֿפ טשינ ןענעז
 ןיא ןטייקכעלטקניּפכוא עכעלטצ ןרעלקרעד ןעמ ןָאק םורַא ױזַא .רעטעּפש טַײצ ַא טימ

 ,רעטסיירלָאצ רעקסלעב ןוֿפ סעטַאד יד
 םורַא ןעמענ םיסכומ רעוװוָאקול ןוא רעקסלעב יד ןוֿפ תואצוה ןוֿפ סרעטסייר יד

 רעייז טימ ןדנוברַאֿפ ןענעז עכלעוו ,תואצוה ענעדײשרַאֿפ ַײס ,("רוזיּפ,,) תוריכש יד ַײס
 .לָאצ רעד ןוֿפ ןובשח םעד ןבעגרעביא םַײב ןענעכערּפָארַא ייז טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,טמַא
 .ו"זַאא ריּפַאּפ ןוא טניט ףיוא ,הרימש ףיוא ,ץלָאה ףיוא תואצוה יו ,הסנכה

 רעד יװ טקנוּפ ,ןענעז תואצוה יד ןוֿפ ןוא סרעטסיירלָאצ יד ןוֿפ ןעגנורימוס יד
 .ימוסרעטניא ןַא טמוק ךָאנרעד רעבָא ,שידִיי-שִיערבעה ףיוא ןביושעגנָא ,טסקעט רעצנַאג
 יד ױזַא יװ .ןרעלָארטנָאק יד ןוֿפ אמּתסמ טמַאטש עכלעוו ,!?שינײטַאל-שיליֹוּפ ףיוא גנור
 יד ןוֿפ טייקיטכיר יד ןלעטשוצטסעֿפ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ןבָאה ןרעלָארטנָאק עקיזָאד
 רעד ןוֿפ לָארטנָאק םעד ַײב .ןגָאז וצ רעש זיא ,תואצוה ןוא תוסנכה ןוֿפ ןרעֿפיצ
 רעד זַא ,טנכײצרַאֿפ טרעװ שזַארוס ןיא (2602:0612-מ20040:0018) רעמַאק-רעטנוא

 .זא 1 6 81 6 0 עו, 116:02/2 85218086/ קס158161, + 11 ילגֿפ 5

 :ַײב ה"י ןט16 ןוֿפ טרעטסײרלָאצ עשיליוּפ יד *לגפ 9

 ת. 8ָצ ס ג:5 א1, 1148061 1 קס1/ץ;ג 28מ6010604 201541 26/1 561601ט, +. 1, ק. 18-

 ןוֿפ טימ רעד ןיא ךיוא ךיז טניֿפעג ,שינַײטַאל--שיליוּפ ףיוא ןצגנורימוסרעטנוא עקיזָאד יד ץוח 0

 ןוֿפ ה'ד) ,06 2224" לּכעק ַא ,טַײז רעטכער רעד ףיוא ,רעטסײרלָאצ רעקסלעב ןוֿפ טַײז רעטשרע רעד

 .וב 16540 588 11100461/פ"---טַײז רעקניל רעד ןוֿפ ,(04 ן826216011---רעבָאטקָא



 ןליופ ןֹוא עטיל ןשיװצ לדנַאה ןשידוי ןגצר טנפמגַארֿפ 184

 1 הסנכה םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה רע זַא ,העוֿבש ַא רעטנוא ןבעגעגנָא טָאה רעבַײרש

 ָאי יא סע יװ ,ןלַאֿפ עקירעביא יד ןיא ךיוא זַא ,ןסָאלשעגסיוא טשינ רעבירעד זיא סע
 הפצוֿבש ַא ךרוד טקיטעטשַאב סרצבַײרש עשידִיי יד ןבָאה ,לָאצ ןוֿפ הסנכה ַא ןסָאלֿפעגנַײרַא

 .תואצוה ןוא תוסנכה ענעבירשרַאֿפ יד
 -טֿפַאשטריװ רעשידִיי רעד רַאֿפ ןדי-ֿבתּכ רעישַאלדָאּפ יד ןבָאה גנוטַײדַאב צסיורג ַא

 עשילױּפ ךיוא זַײװליײט ןוא עשיווטיל ןוֿפ לדנַאה םעד ןגעוו ןטנעמוקָאד יו ,עטכישעג

 ןוא קסלעב יװ תויה .ענדָא רג ןוֿפ ןדִיי יד ןוֿפ לֹּכ םדוק ,ה"י ןט16 ןיא ןדִיי
 ןייק ענדָארג ןוֿפ געװ ןֿפױא ןטקנוּפטיזנַארט ןעוװעג ןענעז עישַאלדָאּפ ןיא װָא קול

 ןוֿפ םירחוס יד ַײס סרעטסײרלָאצ ייוצ יד ןיא טנכיײצרַאֿפ רימ ןעניֿפעג ,ןילבול

 קירוצ ןרָאֿפ סָאװ ,םירחוס יד ַײס ,ןילבול ןייק ןריֿפ ייז סָאװ ,תורוחס יד ןוא ענדָארג

 סרעטסַײרלָאצ יד ןעמענ קילג םוצ .ןַײא טרָאד ןֿפױק ייז סָאװ ,תורוחס יד ןוא ןילבול ןוֿפ

 .טסברַאה רעד .דירי רעד ןילֿבול ןיא סיוא טלַאֿפ סע ןעוו ,רָאי ןיא הֿפוקּת ענעי םורַא

 םעד טניז ,ןעמוקרָאֿפ טגעלֿפ ,םידירי עכעלרעי רענילבול ריֿפ יד ןוֿפ רענייא ,דירי

 -ָאנ ןט1 םעד ה"ד ,ַאדוי ןוא ןועמש ןלָאטסָאּפַא יד ןוֿפ געט יד ךָאנ געט 4 ,ה"י ןט5

 תועיסנ ןענעכיײצרַאֿפ סרעטסיירלָאצ ערעזדנוא !-.געט 8 ןרצעיודעג טגעלֿפ ןוא ,רעבמעוו

 .מעטּפעס ןט24 ןוֿפ :רַאדנעלַאק ןשינַאילוי םעד טיול ה"ד ,תֿבט 'חכ זיב ירשּת ןט15 ןוֿפ

 רענדָארג יד ןצװ ,ןצנימרעט יד ןוֿפ המישר עיונעג ַא .רעבמעצעד ןט7 םוצ זיב רעב

 טצװ  ,ווָאקול ןייק ןעמוקקירוצ רעייז ןוֿפ ןוא ןילבול ןייק קסלעב ַײברַאֿפ ןרָאֿפ ןדִיי

 .דירי ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןילבול ןיא ןבַײלב ייז זַא ,ןקיטעטשַאב רערָאלק ךָאנ זדנוא

 (ןילבול ןוֿפ) װָאקול רעטסײרלָאצ ןילבול ןיא דירי (ןילבול ןײק) קסלעב רעטסײרלָאצ

 24.21==וילסּכ ז"י---ןסינ ןרהא 8--1 28.24==ןושח ט"י--ןירא לש תרשמ ,ריזל

 ןועמׂש ןועמש
 שריה 0

 16.241==וילסּכ 'ט השמ 2.41==ןושח ד"כ
 השמ

 לאומש
 םרבא לאומש

 ןוא דירי ןוֿפ געט יד ןיא ןילבול ןיא ןבַײלב םירחוס רענדָארג עלַא זַא ,ןעעז רימ

 ,ךיוא ךיז רימ ןסיוורעד ןענימרעט יד ןוֿפ המישר רעד ןוֿפ .דירי ןכָאנ געט עכעלטצ ךיוא
 טלַאהֿפױא ןטימ ןעמַאזוצ ווָאקול ןייק קירוצ ןוא ןילבול ןייק קסלעב ןוֿפ העיסנ ַא זַא

 ןוֿפ העיסנ יד ןענעכערוצ ךָאנ ןלעוו רימ בוא .געט 14 ןרעױד טגעלֿפ דירי ןֿפױא

 רענדָארג ַא ןוֿפ העיסנ ַא זַא ,ןעמוקַאב רימ ןלעו ,קירוצ ןוא ןיהַא קסלעב ןייק ענדָארג

 ,טַײצ ןכָאװ ללרד עּפַאנק קירוצ ןוא ןיהַא ןעמונרַאֿפ טָאה ןילבול ןייק רחוס

 ןוא סָאװ ,ןילבול ןייק ןדִַײי רענדָארג יד ןריֿפ ליֿפיו ןוא תורוחס  ַארַאֿפ סָאװ

 .סלדנַאה רעד ןוֿפ עגַארֿפ רעקידרקיצ רעקיזָאד רעד ףיוא !ןַײא טרָאד ייז ןֿפױק ליֿפיװ

 ןילּבול ןייק .סרעטסייר רעקסלעיב יד ןיא רעֿפטנע ןעיונעג ַא רימ ןעניֿפעג עטכישעג

 סקַאװ ,טנװַײל ןשירעוּפ םעד ץוח ,גרַאװרעטוֿפ ענעדיײשרַאֿפ ןוא לעֿפ ,רעדעל :ייז ןריֿפ

 ןיטכוי ,(םישית לש תורוצ,) רעדעלקָאב טנכיײצרַאֿפ רימ ןעניֿפעג רעדעצל ןוֿפ .'לגד ןוא

 ,("ארדיוו,) סערדיוו טריֿפעגסױרַא ןרצוו גרַאװרעטוֿפ ןוֿפ !* ,(סעצמיט) "סיצמט, ,("סעטכויס)

 טרָאּפסנַארט ןטסערג םעד .:?"סינלכיד , ,("אקראנ, ,"אקרוונ ,) סעקרונ ,("תרוחט/) ןריוכט

 .ןש טֿפעה ,ויכרַא-ץנַאניֿפ ןוֿפ ןטְקַא עטריטיצ יד *לגפ 1

 סעיצַארטסול יד ןיא טנכײצרַאֿפ ןענעז ןילבול ןיא םידירי עכעלרעי 4 יד ןוֿכ סעטַאד עיונעג יד :?

 .הכולמ רענילבול ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,1000 ןיא 1570 ןרָאי יד רַאּכ טֿפַאשדָאװעיָאװ רענילּבול רעד ןוֿפ

 גנולײטטימ רעכעלדנַײרֿפ רעד טיול -- 1:451:8012 6/01600642404 1ט261581600 }א 240, ק. 21) .ויכרַא

 .(קנַאד ןטסעב ןַײמ טרָא םע ףיוא סיוא קירד ךיא ןעמעװ ,ןיניבַאיר 'ה וויכרַא:הכולמ רענילבול ןוֿפ שָאטסוק ןוֿפ

 .קסלעב רעטסײרלָאצ ןוֿפ טסקעט םוצ 03 ןוא 62 ןעגנוקרעמנָא 7725 13 ןוא '
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 15 ןליופ ןוא עטיל ןשסיװצ לדנַאה ןשידיי ןגעװ טנעמגַארַא

 15 (ןירא לש תירשמ אנדרהמ ריזל) ענדָארג ןוֿפ ןרהא ןוֿפ תוחילש ןיא (רזעלא) רעזָאל טריֿפ
 ריֿפ עקירעביא יד ,'סלעֿפ, קעז 7 ,ןלעֿפקָאב 25 ,סקַאװ !"םינבא 40 טרירַאלקעד רע
 גנילדנעצ עכעלטע וצ ,סעטכוי רָאּפ 7 זיב 1 ןוֿפ ,רעדעלקָאב 12 זיב 2 ןוֿפ ןריֿפ ןדִיי רענדָארג
 ,סעקרונ ,סערדיוו יו ,ןלעֿפרעטוֿפ ערעַײט ,סינלכיד רָאּפ 8 וצ ,סעצמיט (200 רעכעה זיב)
 יד ַײב ,ןדליג 8--ןרהא ןוֿפ תרשמ םעד ַײב טֿפערטַאב לָאצ רעד .3 זיב 1 יװ רעמ טינ
 וי ןשָארג עשיווטיל 40 זיב 20 ןוֿפ--םירחוס רענדָארג עקירעביא

 ןייק עטיל ןוֿפ טריֿפעג ןרעוװ סָאװ ,תורוחס ןוֿפ לעטשנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד
 עשימָאנָאקע יד טכַא ןיא ןעמענ רימ ןעו ,ךעלדנעטשרַאֿפ זדנוא רַאֿפ טרעװ ,ןלױּפניױרק
 יד טימ וליֿפַא ךַײלגרַאֿפ ןיא ןצניװָארּפ עשיסווסַײװ-שיװטיל יד ןוֿפ טײקנענַאטשענּפָא
 זַא ,ויטימירּפ ױזַא ןעװעג ָאד זיא טֿפַאשטריװ יד ,ןלױּפ ןקילָאמַא ןוֿפ ןצניװָארּפ-ֿברעמ
 ןוֿפ הגרדמ-סגנולקיװטנַא רעקירעדינ רעד תמחמ ןענַאד ןוֿפ ןעמ טגעלֿפ האוֿבּת וליֿפַא
 ץלַא ךָאנ ָאד ןעמענרַאֿפ חטש ןקיזיר ַא .ןיֿפסױרַא קינייוו רעייז טֿפַאשטריװדנַאל רעד
 .עג רַאֿפרעד ָאד ןבָאה טרָאּפסקע ןוֿפ ןעלקיטרַא-טּפױה יד .,סערעזָא ןוא ןּפמוז ,רעדלצוו
 ?0ל"גדא סקַאװ ,קינָאה !?,ץליהעג !*,גרַאװרעטוֿפ ,לעֿפ ,רעדעל ןיא ןיײטשַאב טנָאק

 ןדִיי רענדָארג יד סָאװ ,תורוחס םינימ יד רַאֿפרעד ןענעז קיטרַאנדײשרַאֿפ רָאג
 קירוצ קידנרָאֿפ ,דירי רענילבול םענוֿפ ןריֿפ (ןליוּפניורק ןוֿפ ןדִיי עכעלטע יד ךיוא ןוא)
 ג"ַא ערעדנַא ןוא םימשב ,םורד ןוֿפ תוריּפ ,טַײז ןייא ןוֿפ ,ךיז רַאֿפ ָאד ןבָאה רימ .םײהַא
 ַײקרעט ןוֿפ ןילבול ןייק ןעמוקנָא ה"י ןטא91 ןיא ןגעלֿפ סָאװ ,"תורוחס-לַאינָאלָאק,
 עשִיעּפָארײא-ֿברעמ--טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפ ;קסלָאדָאּפץענעמַאק רעביא געװ ןֿפױא
 ךיוא ָאד ןענעז סָאמ רעניילק ַא ןיא זיולב ,ןֿפָאטשלָאװ רקיעב ,ןעלקיטרַא-עירטסודניא
 ,ןלַארענימ ןוא ןֿפָאטשױר ,ןעלקיטרַא-עירטסודניא עסיוועג יװ ,ןלױּפ ןוֿפ תורוחס ןַארַאֿפ

 ,טילבטַאקשומ ,גנירעמיצ ,רעבגניא ,ךעלעגענ ,ןערֿפַאז :עלַא טעמּכ ןריֿפ םימשב ןוֿפ
 21 ןעמױלֿפ :רעביא רדסּכ ךיז ןרזח תוריּפ-םורד ןוא תורוחס-לַאינָאלָאק ןוֿפ .סינטַאקשומ
 רענדָארג יד ןוֿפ רעטסכַײר רעד .למיוב טנָאמרעד ךיוא טרעװ סע ,זַײר ,סעקנישזָאר
 ,סינ ךיוא םינימ עקיזָאד יד ןוֿפ טריֿפ ,טנָאמרעד ָאד טרעװ סָאװ ,ןסינ ןרהא ,םירחוס
 ,לָאטש :ןעמעלַא ַײב רימ ןענעגעגַאב ןלַארענימ ןוא ןֿפָאטשױר ןוֿפ .ןַײוו ןוא ןטסעק -

 :טנָאמרעד רדסּכ ןרעוו תורוחס-ליטסקעט ןוֿפ ,לבצווש ןוא ןױלַא ,ַײלב ךיוא ןריֿפ עכעלטע
 ןימ ַא ןַײא ךיוא ןֿפױק םירחוס ֿבור סָאד ,טנװַײל שינלעק ןוא ףָאטש רעשירעמ ,דַײז
 .רַאֿפ ַא רצייז טלָאצרַאֿפ ןסינ ןרהא רחוס רעטנָאמרעד רעד ,("יזגב,) עיזַאגַאב ףָאטשלװַאב
 ףָאטש רענעּפרעװטנַא ,טנװַײל ןשינלעק ץוח ,ןֿפָאטשדיײלקַאב ןוֿפ עיצקעלָאק עקיטרַאנדיײש

 טריֿפ רעכלעװ ,וָאקול רעטסײרלָאצ ןוֿפ ןסיניןרהַא קֿפס ַא ןָא זיא סָאד ,"ןירא, רעקיזָאד רעד !*

 .םירחוס רענדָארג עלַא ןוֿפ טרָאּפטנַאט ןטסערג םעד ןילבול ןוֿפ ךיוא

 .טנוֿפ 32 ןוֿפ (6820168) ןײטשגָאװ ַא -- "בא, !*

 .ןטָארג עשיליוּפ 1'/, ןזעװעג טרעװ ה"י ןט16 ןיא זיא ןשָארג רעשיוװטיל 1 ?

 יד ןגעװ רעטירצײרק יד ןוֿפ רעטסַײמכױה םוצ רענָאלעגַאי רימיזַאק ןוֿפ ווירב םעד לשמל לג"ֿפ !*

 וצ םירוקמ ,םול בל גניר .ע ןוא רעלהַאמ .ר) המלש דיי רענדָארג םַײב טלזגעג טָאה'מ סָאװ ,תורוחס

 רע סָאװ ,תורוחס יד ןשיװצ טנכערעגסיוא ןרעװ טרָאד ךיוא .( 1 טֿפצה ,ןליוּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד

 .גרַאװרעטוֿפ ןוא לעֿפ גיצנַאד ןײק טריֿפעג טָאה

 ר"יד ײב ל"גפ ה"י 40 ןיא עשרַאװ ןיא ןדִיי רעקסירב יד ןוֿפ לדנַאהצלָאה םעד ןגעװ ??

 .70--63 .ז ,1932 עשרַאװ 2623 א 1/8:924616 םולבלעגניר .ע
 ַײב ל"ג8 ה"י ןט2601 ןיא רעדנעל עשיסודטַײװ = שיװטיל יד ןוֿפ רעטקַארַאכ:טֿפַאשטריװ םעד ןגעװ ?

 .139 7 ,1 יב צד יקסהראביר

 ,ה"צד יקטרַאביר ל*28 ;ןרַאגנוא ןופ ןריֿפנַײרַא ןעמ טגעלֿפ ,עטנקירטעג ללּכ ךרדב ,ןעמולֿפ ?1
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 ןליופ ןוא עטיל ןְשיווְצ לדנַאה ןשידִיי ןגעװ טנעמגַארא 16

 ןוֿפ ןֿפָאטש ענעדַײז ןוא ?*"שיקבמור , .,(יולסערב ןוֿפ) ךיליווצ ,??"שדניל , ,("ןיּפרטנוא ,)
 ןעלקיטרַא יד ןענָאמרעד ךָאנ ףרַאד'מ .??"ןיצרבָאק, עטקיטשעג ןוא "קשמד, יװ ,חרזמ
 ףייז ,טיה ןוא ריּפַאֹּפ ,ןעלסעק ןוא קעה ,ּפעט יװ ,עירטסודניא רעשימייה רעד ןוֿפ
 .גרינ, יד טנכייצַאב קֿפס ַא ןָא ןרעװ ןעמָאנ םעד טימ--"יירעמערק, ךיוא יװ ,(!"הרשּכ,)
 יד סָאװ ,תורוחס יד ןוֿפ המישר עלוֿפ ַא ךרעב ךיז רַאֿפ ןכב ןבָאח רימ ."ןרַאװ רעגרעב
 .דירי רענילבול ןוֿפ םייהַא ןריֿפ םירחוס רענדָארג

 סָאװ ,תורוחס עסיוועג ןוֿפ םוכס רעד סָאװ ,טקַאֿפ רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז
 לעיצעּפס .רעקיבלעז רעד טעמּכ ןעמעלַא ַײּב זיא ,ןילבול ןוֿפ םייהַא ןריֿפ ןדִיי רענדָארג יד
 :ןעלקיטרַא עקידרעטַײװ יד ַײב ןקרעמַאב סָאד רימ ןענעק

 :ױלֿפ ;ןייטש {-וַײר ;ןייטש !/;--רעבגניא ;טנוֿפ 2-ךצלעגענ ;טנוֿפ 2-ןערֿפַאז
 --טיה ;3--2-ךעלסעק ;ןייטש 7--4-לָאטש ;"ָארטיל, 3--2--דַײז ; ןייטש 8--5-ןעמ
 .ןדליג 16--15 רַאֿפ---"יירעמערק, ;זיר 8--4-ריּפַאּפ ; ןייטש 1-ףייז ;קָאש 4--2/

 .נַאטס ןעוועג ןעלקיטרַא עקיזָאד יד ןענעז רחוס ןכעלטינשכרוד ַא רַאֿפ זַא ,קיטנָאק
 רעד זיא רעּבָא לּכה-ךס ןיא .םוטנַאװק םענעמונעגנָא ןַא ןֿפױקנַײא טגעלֿפ ןעמ ,טריזירַאד
 ןוא רענעדײשרַאֿפ ַא רעייז םירחוס רענדָארג יד ַײב תורוחס עטֿפױקעגנַײא יד ןוֿפ טרעוו
 2 ּויּב ןשָארג 26 ןוֿפ--רעקיסָאמנַײלג ןייק טשינ לָאצ ןוֿפ םוכס רעד ךןיוא זיא רַאֿפרעד
 .ןדליג 4 רעכעה לָאצ טלָאצַאב רעכלעוו ,ןסינ ןרהא ָאד ךיוא טגָאלש דרָאקער םעד .ןדליג

 ,תורוחס ןטרָאּפסנַארט יד ןוֿפ זַײרּפ םעד ןָא טשינ רעטסיײרלָאצ רעד זדנוא טיג רצדייל
 םעד ןענעכיײצרַאֿפ טשינ ןגעלֿפ טַײצ רענעי ןוֿפ סרעטסיירלָאצ עשילױּפ יד יװ טקנוּפ
 ןוֿפ ןעגנושרָאֿפ יד ןוֿפ דוסי ןֿפױא דנַאטש ןיא רימ ןענעז ךָאד .טרִּפ ןקיטכיװ ןקיזָאד
 .רַאֿפ טַײצ רעטצעל רעד ןיא דָארג ןענעז סָאװ ,עטכישעג-טֿפַאשטריװ רעשילױּפ רעד
 ,ןטרָאּפסנַארט יד ןוֿפ טרעו ןקידכרע יֿפל םעד ןענעכצרַאּב וצ ,?ןרָאװעג טכעלטנֿפצ
 םּוכּס םעד טיול ייז ןוֿפ רעטסנעלק רעד .ןילבול ןוֿפ טריֿפעג ןבָאה ןדִיי רענדָארג יד סָאװ
 טנכערַאב ,(לָאצ ןשָארג 26) ענדָארג ןוֿפ ןועמש ןוֿפ טרָאּפסנַארט רעד---לָאצ ןטלָאצעגּפָא
 :טֿפערטַאב ,ה"י ןט16 ףוס ןוֿפ ןזַײרּפ ןיא

 עימ ּוס יד יז יה ה ֹפ ר ע ר הרוחס יד

 ןשָארג--ןדליג 'ליוּפ 08 | ??ןשָארג 895= . . . . 22 טי 1 טיה ,קוש

 08 | ןדליג 7 . . שירהעמ ,ק05646" 1 שירהעמ

 13 ןשָארג ריּפַאּפ זיר 1

 17 20 0255 2 רע ןערֿפַאז טגוֿפ 1 ןירֿפז טנוֿפ

 14 | ןדליג // += . טנװַײל שינלעק "קיטס, שינלעק

 5 ןשָארג 80=. . . . ךעלעגעג טנוֿפ ךילגענ טנוֿפ
 15 . איײרימערק 'והז ו"ט דעב
 3 18==. . . . לָאטש "ןײטש;ג . . . . להאטש םינבא 'ו

 960== . . . טילבטַאקשומ טנוֿפ . . . טילבטקשומ טנוֿפ 'ב

 100== . . סעקנישזָאר *ןייטש. שקנישאר ןבא

 100- 2 יי ןַײר ?ןייטש, זײר ןבא
 20= . . . . רעבגניא טנוֿפ 2 20 ףיבנניא ןבא 2

 105 ףייז ?ןייטש , 2 = גנקפ) ריז ןכא 1
 טי יי דַײז טול = . 2 היו .* ארטיל 'ב
 300== . . . . ירעקוצ *ןייטש, רקוצ ןבא יצח

 ?= . . . ןעמױלֿפ *ןייטש, . . . . ןמױלֿפ םינבא 'ה

 ערע לסצק 22 ךילסעק 3

 ,װָאקול רעטסײרלָאצ ןיא 106 ןוא 171 ,141 ןעגנוקרעמנַא יד 778 71 ןוא */ ,?
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 יליוּפ 2523 ךרעּב ןכּב טֿפערטַאב ענדָארג ןוֿפ ןועמש ןוֿפ טרָאּפסנַארט רעניילק רעד
 לבלעוועג ןשידִיי ַא ןוֿפ תורוחס יד ןוֿפ טרעװ םעד טימרעד ןכַײלגרַאֿפ רימ ןעו ! ןדליג
 סיירג רעד ןיא טכירעג ןּכרוד ןרָאװעג טצַאשענּפָא זיא סָאװ ,1557 רָאי םעניא קסירב ןיא
 רענדָארג יד זַא ,ןלעטשטסעֿפ רימ ןזומ ,?ןשָארג עשיווטיל קָאש לטרעֿפ ַא ןוא 20 ןוֿפ
 .טרעוו םעד טול ַײס ,תומּכ רעד טול ַײס תורוחס רעמ ךס ַא ךרעב ןגָאמרַאֿפ םירחוס

 רקיעב ,סױרַא ךיז טזַײװ סע יװ ,םורַא טמענ סָאװ ,וָאקול רעטסיײרלָאצ ןיא
 ,צנדָארג ןוֿפ םירהוס עשידִיי ץוחַא ,ןָא רימ ןֿפערט ,גנוטכיר םורד רעד ןיֿפ לָאצ םעד
 טריֿפ רעכלעוו ,קצָאק ןוֿפ חבש ָאד ןענעגעגַאב רימ ,ןלױּפנױרק ןוֿפ ןדִיי עכעלטע ךיוא
 ,(ךיש רָאּפ 5 טימ) ןיטקיט ןוֿפ לשיֿפ ,('הבת יצח ךרעב ווייז) ףייז לטסעק בלַאה ַא
 רימ סָאװ ,שודיח ןייק טינ ךיא זיא סע .'!קסלעב ןוֿפ שילא ןוא ווָארגנעװ ןוֿפ ֿבקעי
 םעניילק ַאזַא ןיא זיולב טלגיּפעעגּפָא ןדִיי עשילױּפנױרק ןוֿפ לדנַאה םעד ָאד ןבָאה
 ןייק ןרָאֿפ ןדִיי עשיליוּפניורק ןוֿפ טנָאקעג ןבָאה קסלעב ךרוד געוו ןֿפױא .טנעמגַארֿפ
 ןלױּפ-ןוֿפצ ןוֿפ וליֿפַא ,ןטנגעג ערעדנַא ןוֿפ .עישַאלדָאּפ ןוֿפ רעניוװנַײא יד זיולב ןילבול
 װָאקול ןיא ןֿפערט רימ ביוא .געװ ןרעצריק ַא טַאהעג יז ןבָאה ,(עיװָאזַאמ לשמל יוו)
 ,(קסלעב ןוֿפ ןוא ןיטקיט ןוֿפ ןדִיי רעשַאילדָאּפ ייווצ זיולב טשינ ןוֿפצ ןייק געוו ןֿפױא
 ןֿפױא טגיל סָאװ) קצָאק טָאטש רעד ןוֿפ חֿבש וליֿפַא ןוא ווָארגנעװ ןוֿפ ֿבקעי וליֿפַא רָאנ
 סָאד זַא ,שרעדנַא טינ ןיא ,דירי רענילבול ןוֿפ תורוחס טימ (ווָאקול ןייק ןילבול ןוֿפ געוו
 סָאװ ,טעטש עשיליוּפ ןוֿפ םירחוס ךיז רַאֿפ ָאד ןבָאה רימ .ללּכה ןמ אצוי ַא זיא
 רָאנ ,טָאטשמייה רעד ןיא ףױקרַאֿפ ןרַאֿפ טשינ דירי רענילבול ןֿפױא תורוחס ןֿפױק
 ,עטיל ןייק ייז ןרָאֿפ םּתסה ןמ .ןטנגעג עקידנוֿפצ יד רַאֿפ

 יד טימ ןדִיי עשיליוּפנױרק יד ןוֿפ ןטרָאּפסנַארט יד ןכַײלגרַאֿפ וצ ךיוא יַאדּכ
 זיולב טריֿפ וװָארגנעװ ןוֿפ ֿבקעי .ןדִיי רענדָארג יד ןילבול ןוֿפ ןריֿפ סע סָאװ ,תורוחס
 :םירחוס רענדָארג יד ַײב יו ,רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ךָאנ ןענעז עכלעוו ,תורוחס-ליטפקעט
 (שינעד) שיניד ,?*רסֿפיװש ,??רבוחס ,??"רעשטירזעמ ָאד רימ ןבָאה ףָאטש ןשירעמ ץוחַא
 .עגנעמַאזוצ זיא סָאװ ,עיצקעלָאק ַא טריֿפ קסלעב ןוֿפ שילא .**("יזרק,) ףָאטש-עיזַארַאק ןּוא

 עטריציֿפיצעּפס יד ָאד זיא טנַאסערעטניא .םירחוס רענדָארג יד ַײב יװ ךעלנע טלעטש
 יטכעלש, קָאש רעבלַאה ַא ךיוא טנכערעגסיוא טרעװ ,טיה קָאש 6 ץוח :עיגָאלָאנימרעט

 :טעברַא יד ןעמונעג טכַא ןיא ךיוא רימ ןבָאה ,2 'ב ,יקסרַאביר ןוֿפ קרעװ ןטנָאמרעד םעד ץוח ??

 518 1812 ש 110 542 ס ש 511, (סמָצ ואס !האסש16 ש 261 1 8411 יאוסאט, {.שסוש 128.

 גנונעכערַאב רעזדנוא רַאֿפ ; עשרַאװ ןיא ןזַײרּפ יד ַײס ,עקָארק ןיא ןזַײרּפ יד ַײס ןָא טיג יקטרַאביר **

 יד ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןזַײרּפ יד ןוֿפ רעֿפיצ:טינשכרוד עשיטעמטירַא יד דוסי ַא רַאֿפ ןעמונעג רימ ןבָאה

 .טצטש יײװצ עקיזָאד

 .187 'ז ,װ"צד ,יק ס װָא שָאה עז 7

 רעזדנוא ןיא .,1116786' ןיא ןבעגעגנָא דַײז ןופ םוכס רעד טרעװ סרעטסײרלָאצ יד ןיא ךיוא **

 .(טיול 32) טנוֿפ ַא ןֿפָארטַאב ךרעב טָאה "ארטיל, ַא זַא ,ןָא רימ ןעמענ ןובשח

 תורוחס -- ,ןעלסעק 2 ןוא ןעמױלֿפ רענײטש 8 ןוֿפ זַײרּפ רעד ןַײרַא טינ טײג םוכס םעד ןיא ??

 ,עקיליב ךרע יֿפל

 ,1557 רָאי ןיא קסירב ןיא שטיװעליַארזיא קַאזיא ןוֿפ לבלעװעג ןוֿפ תורוחס ןוֿפ המישר יד ל"גפ 0

 לעטשנעמַאזוצ רעד ךיוא .5 'ונ ,2 'ב ,יקסדַאשרעב ןוֿפ ?ץסס80-28068208ע48 אקצא ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ

 סָאװ ,תורוחס ןטרָאּפסנַארט יד טימ ךַײלגרַאֿפ ַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא לבלעוװעג םענעי ןוֿפ תורוחס יד ןוֿפ

 טרָאד רימ ןעניֿפעג ןטקודָארּפ-טרָאּפסקע עשיווטיל ןוֿפ ,ןילבול ןיא ןַײא ןֿפױק ןוא ןֿפױקרַאֿפ םירחּוס רענדָארג יד

 ןשיוװצרעד) ןֿפָאטש םינימ ענעדײשרַאֿפ---תורוחס עטריטרָאּכמיא ןוֿפ ;קינָאה ןוא רעדעל ,?עֿפ םינימ ענעדײשרַאֿפ

 .ןיצ ןוא רעּפוק ןוֿפ םילּכ ךיוא יװ ,ךעלטיה ,רעדיײלק ,(ףָאטש ןשירעמ ךיוא

 .טנעמוקָאד ןוֿפ טפקעט םוצ 154 גנוקדעמנָא עד 1

 ,װָאקול רעטסײרלָאצ ןיא 157 ןוא 117 ,114--112 ןעגנוקרעמנָא עקירעהעג יד ל"גפ 36 ,35 ,34 ,33 2
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 רימ בג םיא ַײב זיולב .?"ייירעמערקניילק, ךיוא (סרעסעמ) "רישעמ, ץוחַא ,"טיה

 .רעסַאװרעּפוק ןוא שילאג ןעלקיטרַא עשימעכ יד טנכיײצרַאֿפ

 אֵשַו ןיא ןלױּפ ןיא לדנַאה ןשידִיי ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ ןכירטש עכלעזַא
 רעקסלעב םעד ןוֿפ דוסי ןֿפױא רימ ןעמוקַאב ,ןדִיי רענדָארג יד ןוֿפ סרעדנוזַאב ,ה"י
 ןוֿפ ןסייו רימ סָאװ ,ןוֿפרעד גנוקיטעטשַאב ַא ָאד רימ ןעמוקַאב לייט םוצ .די-ֿבתּכ

 ןוא םידירי רענילבול יד ףױא ןדִיי רענדָארג ןוֿפ לדנַאה םעד עגונב םירוקמ ערעדנַא

 רעבָא זדנוא ןטכַײלַאב ןטנעמוקָאד רעשַאלדָאּפ יד ,"'"ללכב טייקיטצעט-סלדנַאה רצייז ןגצוו

 ,רעקיטַײזליֿפ דליב סָאד -

 תומישר יד ןיא ץַאלּפ םעניילק ַא ךרע יֿפל רעבָא ןעמענרַאֿפ םירחוס עשידִיי יד

 ןענעז סָאװ ,ןטסירק יד ןשיװצ םיששב לטב טושּפ ןרעוו ייז ,סרעטסיײרלָאצ עדייב ןוֿפ

 .ָארּפ רעד ןגעװ ריֿפױא ןַא ןכַאמ ךיוא ןוֿפרעד רעבָא ןעמ ןָאק יצ .טריטָאנרַאֿפ טרָאד

 ןֿפױא ןלייטרוא םעד ןגעװ ןלָאז רימ ביוא ?לדנַאה ןשידִיי.-טשינ ןוא ןשידִיי ןוֿפ ץרָאּפ

 ןוא ןדִיי עטריטָאנרַאֿפ לָאצ יד אקווד זיא ,סרעטסיײרלָאצ ייווצ ערעזדנוא ןוֿפ דוסי
 םינימ יד ןכַײלגרַאֿפ לּכ םדוק ןזומ רימ .בַאטשסָאמ רעקיצנייא רעד טשינ ןדייטשינ

 .םידדצ עדייב ַײב טריטָאנרַאֿפ ןרעוװ עכלצוו ,תורוחס ;

 ,4 טריטָאנרַאֿפ זיולב ןרעװ ,'לגד ןוא רעדעל ,לעֿפ ןילבול ןייק ןריֿפ סָאװ ,ןדייטשינ

 ןַײז לַײװ ,רעקסלעב ַא ךיוא םּתסה ןמ רצטרעֿפ רעד ןוא קסלעּב ןוֿפ שוריֿפב 2 ןוֿפרעד

 זיולב ןיוש רימ ןֿפערט ןילבול ןוֿפ סגעווקירוצ ןֿפױא .ןבעגעגנָא טשינ זיא טרָאמַאטשּפָא
 .(אקנאוו ורֿבח םע קסלבמ קמילק) םיֿפּתוש יװ טנכייצַאּב ייווצ ןרעוו ןוֿפרעד ,ייז ןוֿפ ירד

 ךעלנע זיא ,ןילבול ןוֿפ ןעגנערב ייז עכלעוו ,תורוחס םינימ יד ןוֿפ לעטשנעמַאזוצ רעד

 ,ןֿפָאטש ענעדײשרַאֿפ :שילא ןדִיי רעקסלעב םַײב יװ ןוא ןדִיי רענדָארג יד ַײב יװ

 יד וליֿפַא זַא ,ןסָאלשעגסױא טשינ רעּבָא זיא סע .תורוחס עטשימעג ןוא תורּפ ,םימשב

 עשידִי רַאֿפ תורוהס ןריֿפ סָאװ ,סענַאמרוֿפ ןענעז ןטסירק רעקסלעּב ַײרד עקיזָאד

 הרעשה עקיזָאד יד ןדִיי רַאֿפ ךיוא תורוחס ךיז טימ ןריֿפ סָאװ ,םירחוס רעדָא ,םירחוס

 ורֿבח םע) קסלעב ןוֿפ קעמילק ,ייז ןוֿפ םענייא עגונּב קיטכיר רַאֿפ ןרעװ ןעמונעגנָא זומ

 ןֿבא יצח, ךיוא ,ןעלקיטרַא ערעדנַא ןשיוװצ ,דירי רענילבול ןוֿפ טריֿפ רעכלעוו ,(אקנאוו

 ץונַאב םענעגייא ןרַאֿפ ןלָאז ןדִיי זַא ,ןעמענוצנָא טשינ ןֿפוא םושב זיא סע ."הרשכ ףייז

 רחוס רעשידִיי ַא קֿפס םוש ןָא ךיז טָאה סָאד !רחוס ןכעלטסירק ַא ַײב ףייז ערשּכ ןֿפיױק

 ןוֿפ הנקּת עשוריֿפב ַא וליֿפַא ןַארַאֿפ .םידחאל ףױקרַאֿפ םוצ ןעגנערּב טזָאלעג קסלעב ןוֿפ

 תורוחס ןעגנערבטימ ךיז ןזָאל וצ םירחוס עשידִיי טרעװרַאֿפ סָאװ ,תוצרַא עּברַא דע םעד

 ןיא טרעװ הנקּת עקיזָאד יד סָאװ ,אֿפוג טקַאֿפ רעד רעבָא *.םירחוס עשידִייטשינ ךרוד

 יז זַא ,היֵאר עגונעג ַא זיא ,"םינומדק םרח, ַא יװ ,םרזחעגרעּביא ה"י ןט18 בײהנָא
 .קיטקַארּפ רעד ןיא ןרעוװ טיהעגּפָא טשינ טגעלֿפ

 עקיזָאד יד ןוֿפ תוציסנ יד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןגעװ ןלייטרוא טשינ ןלָאז רימ יו

 ןימ ןקיזָאד םעד ןוֿפ תורוחס ןריֿפ סָאװ ,עקיצנייא יד ייז ןענעז ,ןטסירק רעקסלעב ריֿפ

 ןריֿפ ,סרעטסיירלָאצ ייוצ יד ןיא טנכײצרַאֿפ ןענעז עכלעװ ,ןטסירק עקירעביא עלַא

 -עירטסודניא עשימייה ןוא ןלַארענימ ,ןטקודָארּפ עכעלטֿפַאשטריװדנַאל סנגָאװ עצנַאג

 .ַאכעשט ןוֿפ עלַא טעמּכ ,ןטסירק יד ,ייז ןעמַאטש קסלעּב רעטסײרלָאצ ןיא .ןעלקיטרַא

 .רצ ב .ס ל"גפ ןדִיי רענדָארג יד ןוֿפ סרעדנוזַאב ןוא ןדִיי עשיווטיל יד ןוּכ לדנַאה םעד ןגעװ 57

 ,לדנַאה, ,רעּפיש .י ןוא רעצינשיװ .מ :ךיוא .2141080846 ס8קסע 1883, ק.408 ,,קסדַאש

 .עסצסקעג 68762048ת0 4842024, 11 .ב (,,אזעק" גַאלרַאֿפ)--קרעװ ןוויטקעלָאק םעד ןיא *הריּכה ןוא עדנערַא

 1.6.,1ש1,11661012461141/64 2טז/16:1200ס615ץמס 048: ,,18הזמטסוג 46 10401502-/,1067. עז 5

 תורוחס ןיגנערבטימ ןיזָאל טיג ךיז רָאט ןעמ זד א"דמ םינומדק םרח, : 74 הנקּת (2686119608:6* 111, 5

 ,"םייוג םירחוס ּפ"ע
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 װָאקקל רעטסיײרלָאצ ןיא .ןּפָאה טימ טנגָאװ ןריֿפ ןוא ((06002ת06060) צצווָאנ
 ץענערג רעד ףיוא ,קסלעב ןוֿפ וצ םורד לטעטש ַא) ץישָאל ןוֿפ בור סָאד ייז ןעמַאטש

 טּפָא ,ץלַאז סנגָאװ רקיע רעד ןריֿפ ןוא (טֿפַאשדָאװעיַָאװ רענילבול ןוא .עישַאלדָאּפ ןוֿפ

 עלַא יד ןיא .גנירעה ךעלסעֿפ ןוא ןזַײא ,רעזעלג סנגָאװ רענעטלעז ,ּפעט סנגָאװ ךיוא

 ץישָאל ןוֿפ ןילב לשמל ןרעוו יוזַא .םירחוס ןייק טינ רעכיז ךיז רַאֿפ רימ ןבָאה ןלַאֿפ

 ןענעק סָאד ןץלַאז סנגָאװ עכעלטע רעדָא ןייא וצ ןריֿפ סָאװ ,ןױשרַאּפ 29 טנכײצרַאּפ
 סָאװ ,ןטסירק יד סענַאמרוֿפ רַאֿפ ןעמעננָא רימ ןזומ ןכַײלג סָאד .סענַאמרוֿפ רָאנ ןַײז

 ,ןעמעננָא טנָאקעג גולֿפ ןיא רימ ןטלָאװ ,ּפעט ןריֿפ סָאװ ,ןטסירק יד ענונּב ."ןּפָאה ןריֿפ

 .ײּברַאֿפ לָאצ רעסיורג ַאזַא טימ ןוט וצ רימ ןּבָאה ָאד ךיוא רעבָא ,סרעּפעט ןענעז סָאד זַא

 ןענעז סָאד זַא ,לכש ןֿפױא רעכיג ךיז טגייל סע זַא ,(20 זיב ץישָאל ןוֿפ זיולּב) עקידנרָאֿפ

 סָאװ ,ןטסירק יד סענַאמרוֿפ רַאֿפ ןעמעננָא רימ ןזומ טיײקטמיטשַאב טימ .סענַאמרוֿפ ךיוא

 עניילק עכלעזַא טשינ וליֿפַא ןענעז רעטרעניוװ ערעייז סָאװ ןוא הרוחס סנגָאװ עצנַאג ןריֿפ

 .רעֿפרעד רָאג רָאנ ,ץישָאל יו ךעלטעטש

 עטנָאמרעד יד ץוחַא ,ןטסירק עקידנרָאֿפַײּברַאֿפ עלַא זַא ,ריֿפסױא םוצ רימ ןעמוק
 ןגעמ טלָאמעד ,ןגעװ םירחוס ּבילוצ תורוחס ןריֿפ עכלעוו ,סענַאמרוֿפ ןענעז ,רעקסלעב
 ךיוא ךיז ןעניֿפעג ,םיּתב-ילעּב ערעיײז ,םירחוס עקיזָאד יד ןשיװצ זַא ,ןעמעננָא ךיוא רימ
 ןיא ןעמענ רימ ןעװ ,הרעשה רעקיזָאד רעד וצ ןעגנּוװצעג רימ ןרעוו רעמ ךָאנ .ןדִלי
 יד ןיא טנכיײצרַאֿפ ןענעז סָאװ ,ןדִיי יד ןוֿפ רעקיצנייא ןייק זַא ,דנַאטשמוא םעד טּכַא
 עצנַאג ָאד ןריֿפ ןטסירק יד סָאװ ,ןימ םעד ןוֿפ תורוחס ןייק טשינ טריֿפ ,סרעטסײרלָאצ
 ,ןעמעננָא טזומעג רימ ןטלָאװ שרעדנַא .וװ"זַאא ןזַײא ,רעזעלג ,ץלַאז ,ּפעט ה"ד ,זַײװסנגָאװ
 ןיא הרעשה ַאזַא זַא .טלדנַאהעג טשינ ללכב תורוחס עקיזָאד יד טימ ןּבָאה ןדִיי זַא
 ןרָאי יד רַאֿפ רעמַאקלָאצ רענילבול רעד ןוֿפ רעטסַײרלָאצ רעד טוַײװַאב ,שלַאֿפ רעבָא
 ףיוא ןטרָאּפסנַארט עשידִיי ןוֿפ גָאװרעביא עסיורג ַא שוריֿפב טרָאד ןעעז רימ 4:21--0
 ןוֿפ ךיוא יװ ,ןֿפָאטש.ליטסקעט ןוא סרעטוֿפ ,רעדעל ,לעֿפ טימ לדנַאה ןוֿפ טיבעג םעד
 ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא םירחוס עכעלטסירק ןוֿפ גָאװרעּביא עטלֹוּב ַא טַײז רערעדנַא רעד
 םירחוס עשידִייטשינ ןוֿפ טייקכעלסילשסיוא ןייק .לג"דא ןֿפָאטשיױר ,שיֿפ ,ןטקודָארּפ-רַארנַא
 ןרעװ גנירעה ןוֿפ .ןקרעמַאב טשינ תורוחס םינימ עקיזָאד יד ַײּב ךיוא רעבָא רימ ןענעק
 .סנגָאװ עשידִיי 5 ןוַײא ןופ ,עשידייטשינ 50 יּבנל רעסעֿפ עשידִיי 5 טנכיײצרַאֿפ טרָאד
 רעבירַא ליײטנָא רעשידִיי רעד טגַײטש קינָאה ןוֿפ טרָאּפסנַארט ןיא ,עשידייטשינ 21 יּבגל
 -רַאֿפ ןרעװ םירחוס עכעלטסירק ןוֿפ קינָאה ךעלסעֿפ 18 ףיוא :ןכעלטסירק םעד לָאמ 7
 ףדִיי עשיווטיל ןוֿפ לטירד ַא ןוֿפרעד ,םירחוס עשידִיי ןוֿפ קינָאה ךעלסעֿפ 126 טנכייצ
 יד ןוֿפ ןטרָאּפסנַארט יד ןוֿפ טקודָארּפ-טּפױה םעד רָאֿפ ןלעטש עכלעוו ,ןּפָאה עגונּב רָאנ
 זַא ,ןלעטשטסעֿפ רימ ןוומ רעטסיײרלָאצ רעקסלעב ןיא סענַאמרוֿפ עכעלטסירק
 .טנכיײצרַאֿפ טקודָארּפ רעקיזָאד רעד טרעוו 1520 רָאי ןוֿפ רעטסײרלָאצ רענילּבול ןיא ךיוא
 ,ןטרָאּפסנַאּרט עכעלטסירק ןיא ךעלסילשסיוא

 "וצ טייקכעלגעמ ןייק טשינ סרעטסיײרלָאצ רעשַאלדָאּפ יד זנוא ןביג ,ןעצז .רימ יו

 -ןשידִייטשיג ןוא ןשידִוי ןשיװצ ץרָאּפָארּפ רעד ןגעוו ןריֿפסױא זיא טשינ עכלעוו ןכַאמ

 סָאװ .,םירחוס עשידִיי טַײז ןייא ןוֿפ ָאד ןּבָאה רימ .עישַאלדָאּפ ךרוד געוו ןֿפױא לדנַאה

 .רוֿפ עכעלטסירק--רערעדנַא רעד ןוֿפ ,תורוחס ןטרָאּפסנַארט ערצייז ךעלנעזרעּפ ןריֿפ

 יָארּפ עכעלטֿפַאשטריװדנַאל ערעײז ןריֿפ סָאװ ,םירעיופ ןײק טימ ןוט וצ טשינ ךיוא ָאד ןבָאה רימ 9

 יֵסיֹוא ןוֿפ ןריטרָאּפמיא ײז טגעלפ ןעמ רָאנ ,ןליױּפ ןיא ןעײז טשיג ךָאנ טלָאמעד ןעמ טגעלֿפ ןּפָאה לַײװ ,ןטקוד

 .(58 יז ,1 'ב ,יקסרַאביר ל"ג9) דנַאל

 "א 239 ז ,2 'ב י,קטראביו 0



 ןליױּפ ןוא ציל ןשיװצ לדנאה ןשידַי ןגעוװ טנעמגַארֿפ 2

 ךיז ןצניֿפעג םעד ןשיװצ סָאװ ,סרעלעטשַאב ערעייז רַאֿפ תורוחס סנגָאװ ןריֿפ סָאװ ,סענַאמ
 4ןדִיי ךיוא קֿפס ןָא

 ערעדנַא ףיוא ךיוא לדנַאה םעד ץוחַא ןַײש ַא ןֿפרַאװ ןדי-ֿבתֹּכ רעשַאלדָאּפ יד
 .ה"י 261 ןיא ןלױּפ ןיא ןּבעל ןכעלטֿפַאשטריװ-לַאיצָאס ןשידִיי ןוֿפ ןטיּבעג

 .ןזעװלָאצ םעד ןוֿפ דליּב ַא ָאד רימ ןבָאה לֹּכ-םדוק

 ,עבטמ רענצי ןיא לָאצ ןטנָאמעגנַײא םעד ןֿבַײרשרַאֿפ טגעלֿפ רָאטַאדנערַא-לָאצ רעד
 ױזַא .םעטסיס-עבטמ רעכעלטייהנייא ןַא טיול טשינ ,ןעמוקַאב לָאמ רעדעי טגעלֿפ רע סָאװ
 ןוא םירחוס יד רקיעב עודיּכ טנכײצרַאֿפ רעכלעװ) קסלעב רעטסײרלָאצ ןיא זיא
 ,ןשָארג קָאש עשיווטיל ןיא ןבירשרַאֿפ לָאצ רעד (עטיל ןוֿפ בור'ס ,ןוֿפצ ןוֿפ סענַאמרוֿפ
 ןיא -- (םורד ןוֿפ סענַאמרוֿפ ןוא םירחוס ןענעגעגַאב רימ ּוװ) ווָאקול רעטסיײרלָאצ ןיא

 לָאצ רעד ּוװ ,ווָאקול רעטסײרלָאצ ןיא לטַײז ַא ךיוא ןַארַאֿפ .סנשָארג ןוא סנדליג עשיליופ
 3 סנדליג עטיור ןיא רָאנ *,סנדליג עשיליוּפ עכעלטנייוועג ןייק ןיא טשינ טנכערַאב טרעוו
 לָאצ םעד ןלָאצ ןטסירק רעקסלעב יד :טריטידערק לָאצ רעד טרעװ ןלַאֿפ עקינייא ןיא
 יד ןוֿפ =.דירי ןוֿפ קידנעמוקקירוצ טשרע 4ןילֿבול ןייק ןריֿפ ייֵז סָאװ ,לעֿפ רעייז ןוֿפ

 ,תורוחס ענעדיײשרַאֿפ רַאֿפ ףירַאט-לָאצ ַא ןלעטשנעמַאזוצ ךיוא רימ ןענעק סרעטסײרלָאצ
 ,("הלגצ,) ןגָאװ ַא רַאֿפ ("םינטק,) *רַאנעד 8 טימ סנשָארג עשיווטיל 4--ןּפָאה רַאֿפ :לשמל

 רעבָא טרעװ ףירַאט רעקיזָאד רעד .וו"זַאא ןשָארג 3--ּפעט ןוֿפ ,ןגָאװ ַא ןשָארג 6--ץלַאז

 .לעז יד ןוֿפ ןלָאצּפָא ערענעלק ךיוא ןַארַאֿפ ;טיהעגּפָא םַאנסיוא ןָא ןלַאֿפ עלַא ןיא טשינ
 טָאה רעבַײרש רעד זַא ,ךעלגעמ +.טעטש עקיבלעז יד ןוֿפ סענַאמרוֿפ ַײב תורוחס טקיב
 ,םוטנַאװק ןוֿפ טייהנייא יד ןעװ לַאֿפ ןיא לָאצּפָא ןרענעלק ַא ןעמענ וצ טכער סָאד טַאהעג
 ,לַאמרָאנ יו רענעלק ןעוועג זיא ,"ןגָאװ, רעד לשמל

 יד ןֿפערטַאב טנעלֿפ סע ליֿפיװ ,ךיז רימ ןסיוורעד סרעטסייר-תואצוה יד ןוֿפ
 יד ןוֿפ סיירג יד ,(ךָאװ ַא ןדליג 1:/; זיב 1) רעבַײרשלָאצ ַא ןוֿפ ("רוזיפ,) תוריכש
 ןשידיי םעד טרעװ רעכלצעוו ,"יוג תרשמ, ַא ןוֿפ ,(ךָאװ ַא ןשָארג 1) "רליש, ַא ןוֿפ תוריכש
 ךיוא ןעצז רימ .(ךאוו ַא ןשָארג 15 ,רצבממ ונתנש יוג תרשמל) דָארג ןוֿפ טלייטצגוצ סכומ
 ,וו"זַאא רוֿפ ַא ףיוא ,ץלָאה ףיוא סיוא טיג ןעמ ליֿפיױװ ,"רָאזד ןוא הרימש, טסָאק סע ליֿפיװ

 ןדי:ֿבתּכ רעשַאלדָאּפ יד רעבָא ןענעז טַײז רעשירָאטסיײה-סטֿפַאשטריװ רעד ץוחַא

 ,י;סרַאביר טקרעמַאב ה"י אַז ןיא ןליוּפ ןוֿפ לדנַאה ןגעװ קרעװ ןטריטיצ ָאד טֿפָא ןַײז ןיא 41

 ןשידִיי ןוֿפ סײרג יד ןענעכערַאב וצ בַאטשסָאמ ןײק רַאֿפ ןעניד טשינ ללכב ןענעק סרעטסײרלָאצ יד זַא

 ָאי ןענעז רעגריב עכעלטסירק ערעײז סָאװ ,טעטש ןעװ:ג ךצלמענ ןענעז סע .דנַאל ןוֿפ לדנַאה ןיא לײטנָא

 רעטסײרלָאצ 8 ןיא זַא ,סיוא טמוק םורַא ױזַא .טשינ ןדִיי ןוא (*לָאצ ןטלַא, ג"ַא םעד) לָאצ ןוֿפ ןעװעג טַײרֿפַאב

 טגנערב רעדל .טינ רחוס רעכעלטסירק רעקיצנײא ןײק ןוא םירחוס עשידִיי זיולב טגכײצרַאֿפ ןענעז טָאטש ַא ןוֿפ

 רָאנ ןָאק ליּפשַײב רעקיזָאד רעד .1585 רָאי ןוֿפ רעטסײרלָאצ רענזױּפ םעד ,ליּפשַײב ןײא רָאנ יקסרַאביר

 ,עגרעביא) טוטַאטס רעשילָאק םעד ןיא ףַארגַארַאּפ ןטנַאקַאב םעד ןוֿפ ןעמַאנסיוא ןעװעג ןענעז סע זַא ,ןזַײװַאב

 טשיג ןלעװ ײז זַא ,ןדִיי טרעכיזרַאפ רעכלעוו ,(ןסיֹורג םעד רימיזַאק ןוֿפ געליוװי-ּפ.לַארענעג םעד ןיא טרזח

 .טָאטש רעקיבלעז רעד ןוֿפ רעגריב עכעלטסירק יד רעדיײא ,לָאצ ןרעכעה ןייק ןלָאצ

 .ןדליג ַא ףיוא ןשָארג 30 42

 ,ןדליג ַא ףיוא ןשָארג 45 4

 ,טסץק.' /1/ 9 סעזסזח ם/ועט" קסלעב רעטסײרלָאצ ןיא גנורימוסרעטנוא עשיליוּפ יד ךיוא ל*15 4

 ,רַאנעד 10 טלײצעג טָאה ןשָארג רעשיווטיל ַא

 ןֹוֿפ לָאצֿפָא םעד רעטסײר ףעקסלעב ןוֿפ טַײז רעטשרע רעד ףיוא ןיוש לשמל רימ ןעניֿפעג יֹוזַא 6

 ֿלָאנ ,6 טשיג טלָאצעגּפָא טֿפָא רעטסײר ןיא טרעװ ץלַאז ןגָאװ ַא ןוֿפ ;רָאנעד 8  טימ ןשָארג 2 ןּפָאה ןגָאװ 8

 ,ןשָארג 5 וליֿפַא ןוא 5'/}



. 

 11 ןליוּפ ןֹוא עטיל ןשיװצ לדנַאה ןשידִיי ןגצוו טנעמגַארֿפ

 רעייז :ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ גנושרָאֿפ רעד רַאֿפ לַאירעטַאמ רעקיטכיו רָאג ַא
 רימ זַא ,טכַא ןיא ןעמענ רימ ןעװ ,רעסערג ךָאנ זיא גנוטַײדַאב עכעלטכישעגכַארּפש
 עלעיציֿפָא טימ רעדָא ,קרעװ שירַארעטיל ןייק טימ טשינ ןוא ,ןציטָאנ טימ ןָאט וצ ןבָאה
 4 תוצרַא עברַא דע ןוֿפ רעדָא ??תוליהק יד ןוֿפ תונקּת יד לשמל יו ,תונקּת עכעלטמַא
 תואצוה ןוֿפ תונובשח יד ןלעטשנעמַאזוצ ןוֿפ ןוא לָאצ םעד ןבַײרשרַאֿפ ןוֿפ ןֿפוא רעד
 עלַא יד רעביא .עטכישעג-רוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטַײז עסיוועג ךיוא זדנוא טקעלּפטנַא
 ,תומלשב ןדי-ֿבתּכ 4 עקיזָאד יד ןקורדוצּפָא קיטכיוו רַאֿפ רימ ןטלַאה םימעט

 קסלעב רעטסײרלָאצ .}

 ק"פל א"מש ירשּת ט"כ 'ה םוי םויה קסלצעב ריעמ אקשלדּפ סכמ לש רטסייר

 י ר ש ּת

 נגיד -- ןתנ --*(שֿבד) גנירה רסעֿפ 'ב אצוונחעצמ שילאק יט יז

 527 ו ג"ה - . -- ןיּפאה תולגע 'ב ןושח ח'רב 3 חרזחב דיע

 גיד - , -- גנירעה רסעֿפ 'ג אצוונהעצמ ארוקיס ןאמש נ"כ 'א

 יק ו| ג'ה -- , -- ןיּפאה תולנע 'ב תרזחב

 "ק װו ג ט"ו - , -- ןיּפאה םולנע 'ד אצוונהעצמ אקנידמ ןושחנ'ד

 קב בא א = 5דהאז רסעֿפ 'ב שטיוואנאימ לװאפ ה 'ד

 יע כט שֿבד סאֿפ א אצוונחעצמ אלורבאה ח 'ב

 קיד נהיה עי ןיּפאה םולנע 'ג אצוונחעצמ אקנירמ א*י 'ה

5484 6540 548 15 04 0.4 

 55ג'ך - ןתנ--ןזייא תולנע 'מ דינח אצוונחעצמ אקריֿפ קירח ב"י

 ג ד"כ -- , -- ןיּפאה תולגע 'ה אצוונחעצמ אריש ןאו גיי יז

 יקו ג ג"ל-- ,-- ןיּפאה תולנע 'ז אצוונחעצמ אקנעס דיי 'א

 קב .ביט = == ןיפאה םולגע ב אצוונחעצמ אקֿפעליו"ט 'ג

 יקר גיט -- ,-- ןיּפאה תולנע ב אצוונחעצמ אקצאי זיס 'ג

 .רעטסײרלָאצ םעד וצ יק צולי רּפ .נ ןוֿפ ןעגנוקרעמַאב יד עז 7

 ןוֿפ עקָארק ןיא הל:הק רעשידִיי רעד ןוֿפ תונקּת יד רימ ןגָאמרַאֿפ טרעדנוהרָאי ןקיבלעז םעד ןוֿפ 8

 .ןַא בַאל ַא ב .מ 'ּפָארּפ ןוֿפ ןבעגעגסױרַא (1595 רָאי

 ,ןטלַאהעגסיוא טשינ ןדי-ֿבתּכ יד ןיא זיא יז :ןענרעלוצּפָא סעּפע רעוװש זיא עיֿפַארגָאטרָא רעד ןוֿפ זיולב 9

 .הַאפ ַא ןיא ןבירשעג ,טעטש ןוא (סענַאמרוֿפ עכעלטסירק) ןענָאזרעּפ ןוֿפ ןעמענ עקיבלצז יד טֿפָאָאד ןֿפערט רימ

 ,*9. 6 טַימ ןלַאֿפ עכעלטע ןיא :ךעלטייהנייא טשינ טגײלעגסיױא טרצוװ ףײ ז טרָאװ סָאד וליֿפַא .גײלסיוא םענעדיײש

 םעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד ןיא עיֿפַארגָאטרָא רעד ןוֿפ גגונַײשרעד רעקיזָאד רעד ףיוא ."וװײז , לַאֿפ ןיײא ןיא רעבָא

 יד ןוֿפ ןטנעמּוקָאד עשידִיישיערבעה ןגעװ גנולדנַאהּפָא רעזנוא ןיא טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא רימ ןבָאה ןימ

 .(215 יז ,3 'רנ ,3 רעטצלביָאװַיי) ה"י ןט18 ןיא ןלױּפ ןיא ןעגנוליצנדִלי

 ,לַאגיגירָא ןיא ןכָארטשעגרודַא *שֿבד, 0

 .(ןשָארג) "םילודג , ןוֿפ טצריקרַאֿפ *ג 1

 .ןרַאנעד 10 טלײצעג טָאה ןשָארג רעשיווטיל 1 ,ןרַאנעד ה"ד ,"םינטק, ןופ טצריקרַאֿפ *?ק, 2

 : .(יקצולירֿפ ,נ ןוֿפ גנונימ רעד טיול) עדָאס ה"ד ,דאז 5

  ,(המדקה ל"גפ) רעבָאטקָא ןוֿפ ה"ד ,064 ןק224216/148- ןוֿפ רוציק 1

 ,ה"י ןט18/ ןיא ךָאנ ןבַײרש ןעמ טגעלפ 20 לָאצ יד ןענעכײצַאב ֹוצ 'כ טָאטשנָא (ך) ףכ:עדנע ןַא 5

 ,"תיּב , ַא טימ ןטַײברַאֿפ וצ טשינ ידַּצ

 ,(המדקה ל"ג5 --- סעטַאד עכעלטקניּפי:וא יד ןגעװ) .ז"ט 'ג !ןַײז ףרַאד ,תועט ַא 6



 ןליוֿפ ןֹוא צטיל ןשיווצ לדנַאז ןשידִיי ןֿגעוו טנעמגַארּפ 192

 קיד ג"ט -- ,-- שֿבד ?ח'ב אצוונחעצמ ןאו ןו"ט 'ג

 יקו ג"ט-- ,-- ןיּפאה תולנע 'ב אצוונחעצמ ףיסאי א"כ א

 י'ג ד"כ - ,-- ןיּפאה תולנע 'ה אצוונהעצמ אקנידאמ א"כ א

 קיד ידי ןפנ ןיּפאה תולנע 'נ אצוונחעצמ אקלטס זיטמ ג"כ 'ג

 'מ דגהו ןילבלל ןירא לש תירשמ אנדרהמ ריזל ט*י 'ה

 'ז םע םישית לש תורוע ה"כ ??ע???ועש*?םינֿבא

 פיהז "ה ןתנ סלעֿפ קאיז

 ינ 'ע?:סיצמט 'ה דינה ןילבולל אּפאק אקלווכמ נ"כ 'נ

 יד *?:סיצּפוש 'ד?*?:המרעס *ע סטכרר

 186?/טס0) 9 יז יפקינ 3 חימ ??קוש 'ו
 סטזסומ ם!ט9ט

 !וש ה

 סטכוי ראּפ דיי דינה ןילבולל קסלעבמ ןאטנא ג"כ 3

 ןלאוויטש ראּפ *0 סיצמט לו סיצמט תאמ 3

 ךיש ראּפ א"י

 תאמ 'ז דיגה ןילבלל שטיווקשירדנא אווקסאוו נ"כ 'ג

 .סטכוי יצהו ראּפ ה סיצמט

 סיצמט תאמ 'ה דינה ןיפבלל קסלעבמ סילאק ג"כ 'ג

 סטכוי ראּפ ט סאצמט 'ךו

 םתח ??סינלכיד ראפ 'ה ןילבלל אנדרהמ ןועמש ד"כ 'ד

 'נ מ ןתנ ??קראנ 'ג סטכוי ראַּפ 'ד סיצמט צ ??לידאמס תומא

 סינלכיד ראּפ 'ח ריִנהֹו ןילבלל אנדרהמ שריה דיכ 'ד

 'ג ך ןסנ אקדאנ 'ב סיצמט א*צ סטכוי יצחו ראּפ יז

 טו תיצמּת תאמ 'ב ריגה ןילבלל אנדרהמ השמ דיכ יד

 לש תורוע ב"י לידאמס תומא תאמ ב סיצמט

 ג ל ןתנ ?:התרוחט ג"י סטכוי ראּפ 'א םישיּת

 ,(סַאֿפ יײװצ) "תויֿבה *ב , ןופ תוביּת:לשָאר 7

 .טנוֿפ 4:8/==32ז0/60 שילױּב ,ןײטשגָאװ ַא--ןנא **

 ,סקַאװ--הועש *5

 .(טימ ןעמַאזוצ) *םע, ןשיערבעה םעד ןוֿפ רוציק ַא--'ע 5

 .(ןדליג) *םיֿבוהז , ןוֿפ רוציק */

 טגעלפ ױזַא .+ץעג026 שיליוּפ ףיוא--"טיצמּת, ןוא *סאצמט , טגײלעגסיױא ךיוא רעטַײװ---"סיצמט, 1

 טטָאכ ,רעדעלנסקָא זיא סָאד זַא ,ןָא טמענ יקסרַאּביר .רעדעל עשיסַײר ןוא עשיװטיל ןֿפֹורנָא ןליוּפ ןיא ןעמ

 .93 יז 1 'ב ,װ"צד ,יק סרַאביר ל*29 ,רעדעלנסקָא ןשיליוּפ ןוּכ יװ רענעלק ןַײז טגעלֿפ ריא ןוֿפ לָאצ רעד

 .ףָאטש רעשירעיוּפ רעבָארג ,910:01608  שיליוּפ--המרעס 5

 ו ,סעציּפושז 4

 ,ןשָארג עשיוװטיל 00 טלײצעג טָאה ןשָארג קָאש רעשיווטיל ַא ,קָאש **

 ןוֿפ תועט רעד זיא קידשודיח רָאג .רַאנעד 7 ,ןשָארג 48 ,קָאש 0 שיטקַאֿפ טֿפערטַאב עמוס יד **

 .רעמ ןשָארג 19 טימ--גנורימוס רעשילױּפ רעד

 .לטַײז ןוֿפ צמוס :גנוטַײדַאב רעד ןיא ָאד .(טַײז יד :שינַײטַאל) 18{טפ ןוֿפ רוציק */

 ףעלגעּמ ,"סינ;?כיד , ןוֿפ עיגָאלָאמיטע יד ןוא גנוטַײדַאב יד ןײגרעד וצ ןטָארעג טינ רעדײל זיא רימ 68

 ,רעמעל ןוֿפ ךעלכעלעֿפ טַײטַאב סָאװ ,(801616---שיליוּפ) *סינלנא , ןענעײל סע ףרַאד ןעמ זַא

 ,טנװַײל שירעיופ לװלָאװ ,58ת100218/ שיליוּפ --לידָאמס 9

 ,סעקרינ ןוֿפ רעטוֿפ 0

 ,ריוכט ןוֿפ רעטוֿפ---תרוחט
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 193 ןלױֿפ ןוא עטיל ןשיווצ לדנאה ןשידיי ןגעװ טנצטגַארֿפ

 סינלכוד ראּפ ב"י דינה ןילבלל אנדרהמ לאומש ד"כ 'ד
 ,סיצמט ב"ל טישיּת לש תרוע 'ב סטכור ראפ א
 ר"כ ןחנ אקדווכ 'ב ארדיוו "א

 ןיפמאה תולנע ז ורבה םע אצוונחעצמ ןאוויא ה"כ 'ה

 '0 ד יימ ןענ ןיּפאה תולגע 'ב דיגה אצוונחעצמ שאקול ו"כ 'ד

 קיה ניר 2 שבד ח"א אקנירמ אקנעס וילסכ ח*רב ינ

 'צ םע ןיפאה תולנע ב אצוונהעצמ ??שטדאב ה"רב 'ג

 תיכי }? ֿבלח 'יינֿבא

 יקר לזשי 2 ןיּפאה תולנע 'ב אצוונחעצמ טארטנוק 'ב 'ד

 2 וטיבו ? ןיּפאה תילנע 'ו אצוונהעצמ שילאק 'ה 5

 'קיה ביש ? ןיפאה תילנע 'ב אצוונחעצמ אקנאטס 'ה 5

 י ןיּפאה תיפנע ג אצוונחעצמ ??ארבאי 'ה 4

 קה נה ריי 2 ןוּפאה תולנע 'נ אצוונחעצמ ןאד דיר 'ב

 18/עס} 3/47/7 ז"מ ,קוש ג

 וי" 0 5

 יקו ניט ןתנ ןיּפאה תולנע 'ב אצוונדעצמ ?!?שראי דיי 'ב

 ג"ה , ֿבלח 'ינֿצא *8 דינה ??אקצינממ ??קישטייוו דיי 'ב

 ?והנ טוה 2 שיֿפ 'נוא ננירעה ריֿפ זיי יה

 ןיפאה תולנע ז דינה אצוונחעצמ אקדיֿפ ץירה זיי 'ה

 ןקוט 7 2 נ"ב ןבענ רע טאה ןזייא םעד ןיּכ יוא

 "קו ,גיט- 2 ?ידאמס יומא ס"ש דינה אפיט אקסימ זיי 'ה

 יקח ג"ד ., / ןופאה םולגע 'א אציונחעצמ ןאי 77 'ז
 .ק) בו 2 ןיּפאה תולגע 'ב אצוונחעצמ תקארפזיא"כ 'א

 ףיב: = בלח 'ינֿבא 'ס ןישטנרדמ שטיווקיוואל זיטמ ג"כ 'ד

 בי עי ראּפיק ו"ט דינה ?פ?אקרטמ לאינד ג"כ 'ד

 כט יי ןיּפאה תולגע 'ה אצוונחעצמ קישטייוו ג"כ 'ד

 קה 227 2 אה ןיּפאה תולנע 'א אצוונחעצמ םילק ד"כ 'ה

 1445 אסק 1/55/4 5טזגפ 09/:40 !8סק 12/44/3
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 .טנַאקַאב רימ זיא סָאװ ,ןעמָאנ ןשיװַאלס םוש ןײק טימ ןריציֿפיטנעדיא וצ ךעלגעממוא - 2

  4פמפסזמן.  - : |

 = .(30 ס161608) 30סןסוא 5
 / ,ססלעּב ןוֿפ טנגעג לעד ןיא רעֿפרעד יווצ---אזסמ:ט(1 ןוא 'סת154461 6

 --'א םוי .,וילט3ּ ןט9 טעד טלַאֿפעג (תּבש) *ז םוי :ןבעגעגנָא קיטכיר טשינ ָאד ןענעז טעטַאד יד 8 77

 | ,וילסּכ ןט20 םעד

 ,ומרק רעצעלדעש ןיא ףרָאד א ,'8זשסו6
 : ,ןשָארג 9 טימ קָאש 2 ןַײז ףרַאד .טרימוס טוג טשינ 89

 .ןשָאדג 45 קָאש 12 ןַײז ףרַאד ,רערענעלק ַא תועט רעד זיא ָאד 1

 (13) ןטֿפיכש לשילאטסיה
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 קסלעב רעטסייר - תואצוה

 קסלעב לש ??אװארּפסמ *'רזיפ לשו תאצוה לש רטסייר
 ק"פל א"מש ירשּת ט"כ 'ה םוי םויה

 יצחר 'והז 'א דזיפ לע זיס 'א

 רצהו 'רהז *א זיפ לע גיכ 'א

 ןרש ה

 יצהו 'והז 'א רֹזיּפ לע ח"רב 'א

 טלקנ הוה 'א ראמפ לע 4 'א

 יצהו 'והז 'א רֹויּפ לע דיי יא

 יצהו 'והז 'א רֹזיּפ ל7 איד יא

 הי 5 ס כ

 .רצהר 'ההז 'א רוופ לע .ה :א

 יצהו 'הז 'א רזיפ 72 גיי 'א

 רעהו רהז !א זיפ 2 יד +א

 ךיא בָאה ןזעווינ איה זיא 5?םרֿבא א

 לרהנ 'ג רכש ריֿפ ןבעג

 ג *ו רּבאהפ/ניא אייחה -יֿפ 'וע

 ךאל רעד זייא טֿפיײקינ ךיא באה 'וע

 םעד םרֿבא 'א ליּפליּפ טנוֿפ א

 'נ ז"ט טקנישינ טאה דיקּפ

 א דזיּפ לע ןבענ אקשמ ךיא באה 'וע

 ןראֿפיג אצוונחעצ ןינ זיא רע

 'נ זיר

 ריר ט ה

 ג יא רליש ןעד ז"ט 'א

 נ יא רליש ןעד ניכ 'א

 וו ש ה

 נג יא רליש ןעד ח*רב 'א

 נ יא רכוש לעד ..ד 'א

 נ יא הליש ןעד דיי 'א

 קיב ביה ץע דעב

 סב ביג פ?שארס 5!ןינ הילש ןייא

 גיב ריפאּפ דעב

 שדרב *2 ץע דעב

 רעד זיײא ןבענ רעב ךיא באה 'ע

 ג"נ טביירש ֿבקעידימשא דדֿפ יד ריֿפ דאל

 .ק זיס רצה טיא ןבעג םיא ךיא באה 'ע

 'ק די בניב ןבענ םיא ךיא באה 'וע

 ביז הויב דעב רע

 יצחו גינ ץע דעב 'וע

 יקו ג"ח ץע דעב 'וע

 ג"א רליש ןעד א"כ 'א

 "קו גיה טל דעב 2

 "והז 'ר דאל רעד זייא ןמונינ אנימ טאה 'וע

 קי גיב ץקע רעב 'רע

 גיא רליש ןעד ה"כ 'א

 יז קע דעב 'רע

 הי 5 ס כ

 גיא רליש ןעד 7 'א

 גיא רליש ןעד גיי 'א

 'קה גיב קע דעב רפ

 ביב ץע רעב 'רע

 ק"א ג"ג ץע רעב 'רע

 גיא הפלפ ןעד ביר א

 גיא רליש ןעד 'ד 'א

 ןיא "רוזיפ. ךיוא ל"ג5) .ל"גדא תוריכש--טלַאהניא ןוֿפ סיוא טזַײװ סע יװ ,םורַא טמענ רוזיּפ 2

 רעד טימ תונַײש ןיא טקעריד ןבעגעגסיוא טרצװ סָאװ ,טלעג סָאד טנכײצַאּב טרעװ "תואצוה, .(וװָאקול תואצוח

 ,טֿפַאשטריװזױה רעד טימ רעדָא ,עדנערַא-לָאצ

 .קסצ ,טֿפעשעג ָאד טַײטַאב "ַאװַארּפס! 3

 .ןײק ==("ןיג.) תודוקנ טימ ןטנוא ,תודוקנ ןָא "ןיג- 4

 .עשַאלדָאּפ ןיא לטעטש ,52ט:842==שארס 57

 ילגפ) עגליװ ןוֿפ םהרבא ,לָאצ ןוֿפ רָאטַאדנערַאיטּפױה ןופ רעטמַאַאּב רעד זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ 6

 ,"דגוא, ןופ רֹוציִק ןכב ,לנערטשרעביא ןַא טימ ךיוא רעבָא ,דֹוי ַא טימ ןבירשעג *'גיא, 7
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 וװָאקול רעטסײרלָאצ .זוז

 'רהב ב"ה חלמ תולנע ב פ2ץישאלמ ןאי א"מש ירשה א"כ ו

 ,יבַײו חלמ תולנע ב פ?הוואלקסמ ןאי

 2( 91(ּפעט) חלמ םולנע *ג ??ץישטילממ ןאד

 26 ךיכ פ?לזרב תולנע ד"מ ץישאלמ יקסאל

 = היה זחלמ תולנע 'ד פ5קונלעממ םינע תרצע ונימשב

 2 עב הלמ תולנע יד קינלעממ אשקעלא ;

 עק כ הלמ תולנע 'ד ץישאלמ ןאדירוק

 שה ּפעט חולנע ב ץישאלמ 94ןיֿפרס

 2 ריזעלג הלנעו פעט הלנע .יקסֿפארטוּפ בלסנייטס

 , ביי הלמ תולנע ב ץישאלמ ריּפשק ר"רשש ריב ==

 2 בי הלמ תולנע ב ץישָאלמ ּפיליֿפ

 2 יב חלמ הלנע א ץושאלמ 'קליא

 2 ר פעט תולגע ב ץ"שאלמ פישטארּפ

 2 יה חלמ הלנע א ??לֿפאקוקמ קעשטיוארד הרשת ריב יד

 ,ה ביי חלמ תולגע ב פ?ח-ע וטנלארו

 חלמ הלנע א ץנישדרואוו

 "ודג ו"כ "יֿבוחז 'ו ה"פ

 עב-ה חלומ תולנע ב ?פןאיוולעסימ דימעד

 2 ב"ה חלמ תולגע ב ?פןיוװלעסמ ןאירוק

 , הר חלמ תולגע נ ?פֿבאנידמ סנּפ

 יצחו , 'ה חלמ הלגע א !?ינשמאמ רדעווח רירשפת זיכ "ה

 .י היה חלמ תולגע ג קינלעממ יילקימ ירשת ח"כ ר

 2 ביר הלמ תולנע ב קינלעממ ןיז

 עי .ה"ה חלמ תולנע *ג קינלעממ ץנישרוואדד

 2 ֹר פעט םולגע ב ץושאלמ 10:ץה ירשס טיכ יז

 2 ריס הלמ תולנע 'ד ץושאלמ אמיחוד

 רענילבול רעד ןוא עישַאלדָאּפ ןשיװצ ץענערג ןֿפױא ,קסלעיב ןוֿפ םורד ןיא 1,05166---ץישָאל 5

 .טֿפַאשדָאװעיָאװ

 5סס1סוש 206018510/ 5

 .אטילד-קטירב ןוֿפ ברעמ-ןוֿפצ ףיוא ףרָאד ַא ,811616102ץע66 0

 ,לַאגיגירָא ןיא ןכָארטשעגכרוד *1

 ןוא דרעֿפ ןיײא ףיֹוא .סעניש 24 ה"י ןט16 ןיא ןֿפָארטַאב טָאה ןזַײא ("וט65 ,,---"הלגע,) ןגָאװ 1 2

 .(338 יז 11 'ב ,װ"צד ,יקטטרַאביר :עז) ןזַײא *תולגע, 5 זיּב ןדָאלנָא ןעמ טגעלֿפ ןגָאװ

 .קסלעב ןוֿפ וצ-םורד ,עישַאלדָאּפ ןיא 21:ס1מוא 5

5084 4 

 ץזס{טפ אמּתסמ 5

 .ןַארַאֿפ טשינ 510שמו6 (1609181/0עת} ןיא .טנַאקַאב טשינ 6

 ,"וירֿבח םע, ןוֿפ תוביּת:ישָאר 7

 .קסיװָאקלָאװ ןוֿפ טגגעג רעד ןיא 261טנגמ} 5

 .ןעמָאנ ןקיבלעז םעד טימ טרָא רעדנַא ןַא טנײמעג רעּבָא זיא ָאד ; ןליוּפנײלק ןיא ןכעמסױש 99

 ךיֹוא טרעװ טנגעג רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ .עשרַאװ ןוֿפ טנגעג רעד ןיא (15202סחסװש) ווַאנישמַא 0

 .(6/8144) עקרָאװ טנָאמרעד רעטַײװ

 ,ץירח--פתסח ןט 1
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 | "ודג ח"י הלמ תולנע 'ג ץישאלמ אקנעד
 , ביר הלמ תולגע ב ץישאלמ אלּפוד לרדנא

 . ב"כ זרב תופנע זל קצנוּפמ ןמיש ןושח ה"רב א

 2 אייר לזרב תולנע יז ןירבאקמ 10?רקומ

 יא חלמ הלנע א 103אמזרו

 - ביי . חלמ תולנע ב !ס1אקּפטסא

 2 יש חלמ תולנע ה ח*ע ץירה

 רצחר 'ודנ ב"כ גנירעה תיֿבה ט 10?ןייאומ ןושח 'א ב

 ףהנ .ב"ר הלמ תולגע ב ץושאלמ םזור -

 2 ב= חלמ טולנע בם ץישאלמ קנדווארד

 ר חלמ הלנע א ץישאלמ ידדנא

 א בי הלמ תולנע ב ץישאלמ יקבעל

 יע הלמ הלנע א ץישאלמ רדעזוח

 יי הלמ הלנע א ץישאלמ אקשימ
 2 ר למ הלנגע א ץישאלמ דטיּפ

 2 ביר הלמ תולגע ב ץישאלמ ןאד

 5 צי חלמ הלנע א ץרשאלמ 10סליוװּפ

 7 חלמ הלנע א ץישאלמ םיונ

 2 ן'ס תלמ יצהו 'ולנע שטירזעממ 10/ןידּפ ןושח ב 'ג

 2 ףיס הלמ תולגע 'נ !ספטראממ ץירה ןטשה דר 'ה

 עה חלמ תולגע 'ב !?דראמ'מ ןאי

 יב הלמ הלנע א !?פימלשטמ ןאל ןושח *ו תבש

 2 יה ץישאלמ הלנע א :?ילמשט'מ יילקימ

 2 בה חלמ תולנע ב יטנלאוו ח"ע יילקימ

 גסרצר 'רדנ טיר 'יֿפוחז 'ד

 ירחג) ביר תלמ תולנע ב ץישאלמ שקול . ןושח ז יא

 2 יד חלמ הלנע א ץישאלמ פיליפ

 2 בוי הלמ תולנע ב ץישאלמ שמאט

 2 חלמ תולגע 'ה ה"ע קינלעממ יילקימ

 1:?הלמ חולנע 'ה ץישטילממ ץירה)

0518 060, 4 

 .ל0 ץפס16 21890יא1סט116 ןוֿפ קריצַאּב ןיא רעֿפרעד 5 שזַא ןֿפורעגנָא ןענעז שש סןמָק 5

 : ?8ש664 6

 ,ןריציֿפיטנעדניא וצ רצווש 7

 ,ץצלדעש זַײרק ןיא אזסזסע 8

 .ץעלדעש וַײרק ןיא ףרָאד ַא ,(2151610602 9

 ,ןשָארג 14 טימ ןדליג 5 ה"ד ,ןשָארג 164 טֿפערטַאב לּכהיךס רעד :טרימוס טנעלש 0

 ,לַאגיגירָא ןיא ןכָארטשעגכרוד 1
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 11רוֿבהס ד :12רשטירזעמ י הוואדננעוומ ֿבקעי ןושח יט 'נ

 לצחו בוהז ןתנ 1ע?יזרק ב 11סשירהעמ ג 1!?שיניד ג 111רסּפיװש נ

 ירד יט 11פןאכב הנק חלמ תולנע ב קינלעמ ייפקמ ושח אי יה

 2 .'ט ןאכב הנק חלמ תולגע ב קינלעממ קאס

 .. היפ חלמ תולנע יד ?!פאניצטראקמ קישטיואוו ןושח ב*י יו

 2 היי חלמ תולגע *ג ןישטנארדמ ץירה

 2 3 ננודעה תיֿבד ב 12!דנלּפיקמ 12שטש

 ריס ןאכ הנק חלמ תולנע נ 122קסולהמ יטנלאור

 2; ריט חלמ תולנע נ שטש

 = תלמ תולנע ד םיונ ןוטח גיי תבשּב

 2 יהיה ֿבלח יינבא *ע ןישטנארדמ !22אנסעשט

 2 בי חלמ תולנע ב ץישאלמ יילקימ ןושח דיי יא

 2 4 ּפעט הלגע ץישאלמ ןיֿפדס

 2 3 ּפעט הלנע ץישאלמ שיטמ

 2 יב פעט הלנע ץישאלמ יקטעמב

 ריזעלב תולנע ב קסירבמ טשטוויקשּפ בוקי ןושה דיי יא

 י'רדנ א*ר פעט הלנער

 = איר חלמ תולנע ב םיטשירק

 רפתה - 2 ."ה חלמ הלגע א ץנישרוואוו

 , איר חלמ הלנע ב ןאי

 טיט יצחו הלמ הלנע א ןישטרמ

 הצהו . אה חלמ תולנע ב ץנישרוואוו

 בימ י-יײה הלמ הלנע א םילק

 2 ר .חלמ הלנע א ןאוולעסמ רטימיד ןושח ויט *ב

 יש ר חלמ הלנע א ןיוולסמ םיט

 ר חלמ תולנע ב 2?1?ילוודבמ אקנעס

 בה הלמ םולנע ב ֿבאנידמ סנּפ

 2 חלמ הלגע א באנוידמ ץירה

 שב חלמ הלנע א !??קינמוה ןויא

 , ביי הלמ ,תולנע ב ןאווליסמ ןאירוק ןושה זַײ יד

 יצחו ירדג *ה 'בוהז יד ה"ס

 .155 יז ,1 ,,קסרַאביר "לגרֿפ) .ןליוּפסיױרג ןיא שטירזעמ ןוֿפ ,ףָאטש רעשטירזעמ 2
 טעטילַאװק רעד טיול זיא ףָאטש רעקיזָאד רעד .עיזעלש ןוֿפ ץענערג ןֿפױא ,ֹששפסתסשה ןופ רֿבוחס 3

 .(159 יז { יקסרַאביר ?לגרֿכ) .ןֿפָאטש עשיזעלש עטמירַאב יד ןוֿפ רעגרע ןעוװעג טשינ
 ףיוא .ץענצרג ןשיליוּפ ןוֿפ טַײװ טשינ ,גרובנעדנַארב ןיא 508616סטפ טָאטש רעד ןוֿפ ,רסּכװש 4

 רעײז ףָאטש רעקיזָאד רעד זיא סרעטסײרלַאצ עשיליוּפ יד ןיא .ֿפוט8 ןסיײהעג טָאטש יד טָאה שיליופ

 *עיזַארַאק, ףָאטש רעלעװלָאװ 27 ,ףָאטש רעשירעמ 6 .ףָאטש רעשינעד 5 .טנכײצרַאֿפ טֿפָא

 (5!סאמנע 2602 :18:ס2ץ+תץסמ, 1890) (21096/ טיול .גיצנַאד ךרוד ןרעװ טריטרָאּפמיא טגעלֿפ ,(648218)
 .עינַאּפכש ןופ ףָאטש רעבָארג ַא ןסײה יוזַא הליחּתכל טגעלֿפ

 ןוֿפ םּתסֹה ןמ טמַאטש ,וָאקול ןיא טֿפיױקעג זיא סע זַא ,טנכײצרַאֿפ ָאד טרעװ סָאװ ,ץלַאז סָאד 8

 יקעד ןכעלגיניק ןיא .ןכַאקסױא ה"י ןט16 ןיא סע טגעלֿפ ןעמ ּוװ ,עישַאלדָאּפ-ןוֿפצ ןיא ;((1081462) זדנָאינָאג

 61 5816, ףטס4 ֹ!ת סקק140 (1021402 :טקרעמַאב טרעװ לָאצ רעישַאלדָאּפ ןגעװ 1581 רָאי ןופ טער

 00041016ט7 6+ ק2/2?ט/ (/5. (נ. 1166זץ44 !.ס;סתמ8 123, קץ. 4/3).
 טנָאקעג טשינ סע ןֿבָאה רימ 1 5488 120  .זַײרק רעצעלדעש ןיא ףרָאד ַא ,,סזץעס}םמ} 2

 .52026ֿפמ/ םתסה ןמ 52 .טֿפַאשדָאװעיָאװ רענילבול רעד ןיא (31ט9480 ןַײז ןָאק 2 .ןריציֿפיטנעדיא

 רעכלעוו ,ןדליג רעטיוד ַא ָאד זיא "ֿבוהז, רעד ביוא רָאנ רעבָא ,קיטכיר זיא לֹּכה-ךס רעקיזָאד רעד 4

 .סנדליג עטיור ןיא טנְכּצרעג טרעװ סע ּױװ ,רעטסיגער ןיא לטַײז עקיצנײא סָאד ויא סע ,ןשָארג 45 טְלייֵצ
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 ההנ נ ריזעלנ הלנע 12/אּפולסמ יילקמ ןושח היי יה

 ר חלמ הלגע קינלעממ ןיז

 ױ חלמ הלנע קינלעממ יילקימ

 | ױ חלמ הלנע קינלעממ 1!?פשרט
 ױ

+ 

 חלמ הלנע ץישאלמ 12?ןירֿפוס

 הלמ הלנע !יסשטיטאהמ ןאיסק

 , ב"ר הלמ תולנע ב קּפטסא
 רפקה יהדב -+ה חלמ הלנע ץישאלמ ןאי

 רשהוי 2 (ב"כ לזרב תולנע ו-ל קסירבמ יילקמ ןושה טיי ר

 = 2 אה הלמ תולנע ב ה"ע ץישאלמ שיטמ

 . = איר חלמ תולנע ב ה"ע ץישאלמ ןויא

 5 לזרב תולנע ח"מ הרזחב דניה יקסֿפוקצראב שיטמ

 2 בבכ הלמ יצחו תולנע נג ץישאלמ םירנ ןושה ד תבשב

 : 2 ּפעט חולנע ב דראמ'מ יונ

 ריר 2 יט לזרב תולנע ו"ט קסניּפמ אקדעווה ןושח איכ א

 2 2 לזרב תולנע בי קסניּפמ יטיקמ

 = ."ה גנירעה תיֿבה ד שטירזעממ ןויא

 4 יב ּפעט הלנע ץישאלמ לאווחר

 השהה .; 'דיכ לזרב תולנע ד"מ ןישטנארדמ אקנודעמ ןאי

 "ודנ הרשע הלמ תולנע ב דראממ ןאי

 דג הרשע הלמ תולגע ב דראממ ץירה

 הדבר ּפעט םולנע ב ץישאלמ :=?שטארב ןושח ב"כ 'ב

 לצהה ירהנ ב"כ לזרב תולנע 17 ןושטנארדמ שוכאדד קישטיאוו ןושה ג"כ 'נ

 2 = פעט םולנע ב שטיוואקדוס 135

 2 ףער הלמ תולנע יג !2?שטבאמ טיידריפ ןושה ה"כ יה

 יצהו 'ודנ א"ר הלמ תולנע ב דראממ קישטיואוו

 ייבוהז *ד גביאנבאלג רֿפכמ

 י"ודנ 'ו 1:?סקטאּפמ םלוא ןשי ֿבוח

 ירדני "ד ריזעלג תולנע ב :2?ץטיווקלבימ שיטמ ןושה וכ ו

 .קסלעב זַײרק ןיא ,80616וטס ףרָאד סָאד קֿפס ַא ןָא זיא טנײמעג 5

 .םינָאלס זַײרק ןיא 1160016001/41 ףרַאד סָאד זיא סָאד זַא ,ךצלגעמ 26

 .עטיל ןוא עיװָאזַאמ ןשיװצ טקנוּפצענערג ַא ןטַײצרַאֿפ ,וָארטסָא זַײרק ןיא 5!טמ ףרָאד סָאד 7

18 125 

 .56טטסזעמ םתסה ןמ 9

 ,וָאגיטנַאטסנָאק זַײרק ןיא ףרָאד ַא ,0080970466 0

 .ןטָארג 19 טימ ןדליג / ה"ד ,ןשָארג 229 טֿפערטַאב לטַײז ןוֿפ עמוס יד :קיטכיר טשינ 1

 ."שטראב , ןביוא עז 2

 .ןצמָאנרָאפ םעד טָאטשנָא ?ינולּפ ,ינולּפ , ןוֿפ תוֿביּתיישָאר 3

 ,עשרַאװ ןוֿפ טנגעג רעד ןיא ףרָאד ַא ,02802 4

 .ןיזדַאר ןוֿפ זַײרק ןיא ףרָאד ַא ,(00686 5

 .קָאטסילַאיב זַײרק ןיא ףרָאד ַא ,20:048 5

 .טקנוּפ ןקיזָאד םעד ןריציפיטנעדיא וצ ףצווש 27
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 הדנ ה פעט םתולנע ב ץישטיליממ ץוק

 2 פעט הלבע ץישטילממ בוקי

 . טוב" ּפעט םתולנע ד גכ5ֿיװאנימ אקנעס ןישח חכ יא

 יא יד חהלמ תולנע ב יילקומ

 2 ט = ּפעט תולנע ב ץישאלמ שיטמ

 2 = פעט תולנע ב ץישאלמ ןמיש

 : 159(ןישטנארדמ לולקימ) ןושח טכ ב

 תוגע השלש לע ודניה ח*ע ץישאלמ ץנישרוואוו

 20 בי" ונתנ חלמ דחא ןאוו לאוו קד

 2 ר פעט םולנע ב ץישאלמ ץעל וילסכ חרב נ

 2 5 ּפעט הלגע ץישאלמ ךיז

 נ"ח ריזעלג תולנע ב שטאווילסוו יקטייר לילסכ ב ד

 1:0בטסאפ ה דניהו ןילבולל ךלה רטמ שוטרב

 ֿבוהז 141שדניל :

 'רהכ יה ריזעלנ םולנע ב ןישטנארדמ בלסנייטש וילסכ ה ז

 15(ןישטנארדמ אקסעשט) - וילסכ ז ב

 ההנ ינ ןאכ הנקש הלמ הלנע יצה שטירזעממ קישטיואוו

 יד ריזעלנ הלנע !אצֿפולדישמ קמאט וולסכ ח ג

 א 2 ריזעלג הלגע יצח ץיווכארנ קטרב -  וילסכ ט ד

 קוש ד ןילבולמ ותרזחב דגניה אנדראהמ שריה

 םינבא יה ריּפּפ זיר ה שינלעק :!4קיטש ה טיה

 טנרֿפ ב ןירֿפז טנוֿפ ב רבגניא ןֿבא יצח ןמידלֿפ

 טילב טקשומ .יצהו ארטיל סונ טקשומ .ךילגענ

 .ליא םיוב יצחד יינֿבא ג .ןֿבא הרשכ ףייז .ארטיל

 ,1פפאיירימערק 'ובוהז ה"כ דעב לאטש יינבא ה

 .אוילב *ינֿבא ב .דחא ץוק .ןבא יצה 11סאלידק

 שקנישאד ןֿבא יצה .דייז אדטיל ג .1???רווצוצ טנוֿפ

 יצהו בוחז ןתנ .שירדהעמ *א .הקוצ טנוֿפ ח

 ,וָאניטנַאטסנָאק זַײרק ןיא ןבמסוט ק001854/ 8

 .לַאניגירָא ןיא ןכָארטשעגכרוד 9

 לא 32 ןֿפָארטַאב טָאה ףָאטש "קספ:גש, 1 0

 עקינײא .רָאלק טשינ זיא טרָאװ םעד ןוֿפ עיגָאלָאמיטע יד ,1ט85816, !טמ02416 שיליוט--"שדניעאע 1

 ,(דנַאלָאה ןיא 1.6ץ868) "ןדייל, רָאג רעדָא ,"ךָאדנָאל , ןוֿפ צרעדנַא ,"שידנצלָאה,. ןוֿפ סע ןרעלקרעד רעשרָצֿפ

 .104 " ,{ *ב ,װ'צד ,יק סרַאביר ; 528

 .ןדליג 4 ןַײז ףרַאד :טשינ טמיטש ןובשח רעד 2

 .טנגעג רעמעדָאר ןיא 58ע0100166 3

 סיליופ}) "הכיתח,--שיערבעה ףיוא (רעטַײװ עז) דייבתּכ רעקסלעב ןיא רָאפ ךיוא טמוק *קיטשט6 4

 -עבָא לָאמַא ,ןלייא 100 ךצלטנײװעג ,ןישרַא 5 ןצוועג זיא הרוחס-ליטסקעט *קיטש,, ַא ןוֿפ סיירג יד .("87?ט8.,,

 7. רשוסזעטסואפאנ ,338 ז ,|| יק סרַאביר "*לגֿפ) .(קשמד) 30 וליֿפַא ןוא (טנװַײל) ןלײא 50 ךיוא

 .(,206נ6סטז* 6

 ןעמ סָאװ ,תורוחס ענעי ןענעכײצַאב ןעמ טגעלֿפ ױזַא זַא ,סיוא טזַײװ .ַײרעמערק=="איירימערקק 4

 .ל"גדַא ךעלרעסעמ יװ ,"רעגרעבנרינ, ןָא טגַײה טֿפור

 .ל"גדא קירטש טכַאמעג ןרעװ ןוֿפרעד סָאװ ,ףנַאה ןוֿפ לַאֿפּפָא ןַא--600:16 שטַײד 06

 .לטימלײה ַא ,סקיװעג ַא ,/,ץוצסז---שטַײד ,סץ?שש8ז---שיליוּפ ,רַאװציצ+ 7



 ןליוֿפ ןוא צטיל ןשיװצ ל?דנַאה ןשידִיי ןגצו טנמגַארֿפ 20

 ןייווטנרב א .לסעק ז .ריּפּפ זיר 1 אנדארהמ לאומש

 יינבא יו .להאטש 'ינבא ז .שיררהעמ ב .לסעק

 קוש 'נ .שקנישאר ןבא .ןמיולֿפ !ינבא ז .איילב

 ,איירימערק 'והז ו"ט דעב .דהא שינלעק .טיה

 .טנוֿפ ב סינ טקשרמ .טנרֿפ *ג דנירמוצ 125.יזנב *ג

 רווציצ .טנוֿפ ךילגענ .טנופ יצח טילב טקשומ

 י'וחז ב ןתנ .זייר ןבא .דייז אדטיל ב .טנופ ןירפז .טנופ

 ב .שיררהעמ ד .לסעק ב דנוה אנדארהמ םרבא

 ײרנֿבא ז ןמיולפ .זיר *ה ריַּפּפ .טיה יצחו קוש

 יוהז ו"ס דעב .דייז ארטיל נ .לאמש 'ינבא '1

 .טנוֿפ סונ טקשומ .רבנניא ןבא וצה .איידימערק

 ,בוהז ב ןתנ 149.שייר ןבא יצח

 'רדנ ה"ב "ההז 'ה ה"ס

 יה .שיירהעמ יד .טיה קוש 'ד אנדארהמ ןועמש

 טנוֿפ 'ב .שינלעק .*ב .ןירֿפז טנרֿפ *ב .ריּפּפ זיר

 ,ןמירלפ ירנבא יח איירימערק ירהז וט דעב .ךילגענ

 ןבא .טילב טקשומ טנוֿפ ב .לאטש 'ינבא ו

 וייז ןבא .ריבגניא ןֿבא יצח .זייר ןבא .שקנשאר

 הלב ו"- ןהנ .ןבא יצח רקוצ .דייז ארטיל 'ב .ךילסעק ב .הרשכ

 "א .ךילסעק ד .קוש 1?ןיקה אנדארהמ השמ

 .ןמיולֿפ יינבא יד .להאטש םינבא *ד .שיררהעמ

 זיר ב .ןבא שקנישאד .ןבא ליבעוװוש .ןבא ןיולא

 טנרפ ב .טנופ 'ד דנירמיצ .טיה קוש ד .ריּפּפ

 יעב .דחא שינלעק .טנרֿפ 'ב סינ טקשומ ךלנענ

 .יזנב ב .דילז ארטיל .'ב .איידמערק יוֿברהז ז"ט

 'רדנ נ"כ .טילב טקשומ טנופ יצח

 .טיה קוש 'ה ןילבולמ ותרזהב קסליבמ ןאטנא וילסכ יי יה

 152.ררשעמ ייברהז ה *עב .ןישעמ ב 15!ןאיֿפס ד

 ןמירלֿפ 'ינבא *| לזרב תולנע ג .ריּפּפ זיר א

 י'ודנ הל ןתנ 15ותכילהמ

 יטכעלש קוש יצח .טיה קוש ד קסלבמ 1??שרלא

 ןבא ןירלא .לדּפליּפ יינבא נ .ריּפּפ זיר ם"ו .טיה

 טשיקרפט ןרעװ ןֿפורעגנָא ױזַא ןגעלֿפ רעירֿפ .ףָאטעלװַאב ַא ,08987218 שיליוּפ ,עיזַאנַאב=יגב 8

 = 81 ס- '?ג9) ןשיבּצרַא ןוֿפ טמַאטש "עיזַאגַאב , טרָאװ סָאד .ללכב ןֿפָאטשלװַאב ךיוא רעטעּפש ,ןֿפָאטשלװַאב

 .(וש 1 ס 2, 5!ס06מ14 162 0

 .ןקָאה 0 .זַײר 9

 ,סרעסעמ 2 .רעדצל-ןַאיֿפַאס 1

 *לג8 .("ותרזחב ,--קידנרָאֿפקירוצ) ןילבול ןײק סגעװּױצניהַא ה"ד ,"ותכילהמ, לָאצ םעד טלָאצַאב רע 3

 ,לָאצּפָא םוש ןייק טנכײצרַאֿפ טשינ זיא םירחוס רעקסלעב ײװצ עקיזָאד יד ַײב ּוװ ,קסלעב רעטסײרלָאצ

 וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,הרבס ַא ךיוא רעבָא זיא סע .עשילא ןוֿפ רוציק ,שילע םּתסה ןמ--"שילא 4 4

 010828/.  ,(0168 לשמל יװ ,רדנטּכלַא ןוֿפ ויטונימעד ַא זיא ןעמָאנ רעקיזָאד רעד זַא ןוא .טכירק ַא טימ ןוט

 ,עשידִיי טימ שיטנעדיא ןענעז סָאװ ,ןטסירק ןוֿפ ןעמענ יד זַא ,סיעטסײרלָאצ עדײב רַאֿפ זיא שיטסירעטלַארַאּכ

 "בוקי, ,(והיתּתמ) "שיטמ, ,(ןועמש) "ןמיש, ןעמענ יד לשמל *2ג8 ;טגײלעגסיוא שרעדנַא *לידֿבהל , בילוצ ןרעװ

 טָאטשנָא דַיי ַא ַײב *ריזל , ,קסלעב רעטסײרלָאצ ןיא ,ןעמַאנסיוא ךיוא רעבָא ןעניֿפעג רימ .(ףסוי) "ףסאי ,, ,(בקעי)

 .ןַאמרוֿפ ןכעלטסירק ַא ַײב -לאינד, ןוא רזעלא
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 .טנופ !-?שילאנ .רישעמ 'בוהז ו"ט *עֿב .יצחו
 .נענ .טנופ ב"י אלידק .ןבא יצח 25?רישוװריּפוק

 .למיק ןבא יצח .ןמלולפ יינבא *ה .טנופ ךיל
 "רנפוּפ ירדנ 'ישימח ןתנ .יזנב ב .יצחו בוהז דעב :ל?איירמערק ןיילק

 23 ב"ה "א ד היס

 ג טיוווקשירדנא אקנאװ ה"ע קסלבמ קמילק וילסכב י ה

 .למיק ןבא .טיה קוש ה .לֹוּפליּפ 'ינבא ב שירהעמ

 .רישעמ 'יוהז ? .ריּפּפ סיר ז"י .ןמיולֿפ יינבא ד

 י'והז רעב .הרׂשכ ףייז ןבא יצח .ןיולא יינבא ּב

 .טימס תומא *י .!??דמוק טנוֿפ ך .!לפאיצידוי

 .ךילנענ טנוֿפ ב .יזנב תוכיתח יד .1ןדאל טנוֿפ 'ב

 .שילאג טנרֿפ

 שינלוּפ יצהו 'והז ב הכילהמ ןתנ אקשדד/

 שינלוּפ ירדג חששר *ישימח ס"ג ןתנ אקמילק

 ירדַב- ** גנירעה תיבח ה שטיווקר אקשימ וילסכ אי ו

 הב ב לוויטש ראּפ * ץישאלמ אקלב ןויא

 "הדנ ה ננורעה 'יבה *ג אקצילק ןמיש

 2 יי ר-פ 161תולגע השש ה*ע דראממ יילקימ וילסכ בי *ז "וי

 2 ֿבלח 'ינבא ך ןייאוומ 162שוקי וילסכ גי א

 יצהו 'ודג : 16:איבה אנבולגמ 165רעייב וילסכ די ּב

 עיר 164ןתנ רעלנמיל רילסכ וט ינ

 . *8 פעט תולגע ג ח"ע ץישָאלמ ץה

 הצהר ירדג ז"כ יוהז ו ה"ס ==

 הדג ּפעט תולנע ב ןישטנארדמ בלסנייטש וילסכ וט נ

 טי 2 גנירעה 'יבח ןיאוומ ירדנעי וילסכ זט ,ר

 .עגסיוא זיא סע לַײװ ,לָאירטיװ-ןזַײא םּתסה ןמ ָאד .לָאירטיװ--(1211426054614 שטַײד--שילָאג 5

 ."רישוריּפוק . רעדנוזַאב טנכער

 ןוֿפ ןרעװ טריטרָאּפמיא טגעלֿפ ; לָאירטיװ-רעּפוק--1.סקסץ66856/ שיליוּפ ףיוא ךיוא ,רעסַאװרעּפוק 6

 .(145 *ז 1 ,װ"צד ;קס רַאביר *לגֿפ) .ןרַאגנוא

 םּתסה ןמ *איירמערק ןיילק , טַײטַאב ,(סרעסעמ) *רישעמ, רעדנוזַאב טנכערעגסיוא ָאד ןרעװ סע ביוא 7

 .ל"גדא סעקליּפש ,ןעלדָאנ יװ ןעלקיטרַא

 1.1מ 46, 5:06מוע *לג) רַאדנעלַאק -- שיליוּפ ןקיטַײצרַאֿפ ןיא ןטַײדַאב טגעלֿפ ,140:014* 8

 םעד ןבָאה ךיוא ָאד לָאז טרָאװ סָאד זַא ,לכש ןֿפױא טינ רעבָא ךיז טגײל סע .(062ץ8 ןכ015/1620, 2

 .טטַײט ןבלעז

 ,(סטסטתממסז שילגנע) ןאט| עג |זמסע ןוֿפ רוציק ,טזמס{ טרָאװ עשטַײד סָאד זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ 9

 .(5 8 ם 4 6 ץ5, ?עסזמסואסנ16ץסטס *?25) .עקרעגוא ה"ד

 .ןפמעד םוצ טצונַאב טרעװ ,(גטתגזמ} 1.848מטזמ זיא *ןדַאל, 0

 ןָא סע זיא לָאצ ןטלָאצַאב םעד טיול רעבָא ,ןבעגעגנָא טשינ זיא טרָאּפסנַארט ןוֿפ הרוחס ןימ רעד 1

 .ןבירשעג ךעלטַײד טשינ 2 .ץלַאז קטס

 .ןעמָאנ רעשיװַאלס ןײק טשינ זיא ןוא רעיוּפ ָאד טַײדַאב "רעייב. זַא ,הרֿבס ַא 3

 ןיא סע ,לָאצ רַאֿפ תוֿבוח עטלַא ןענעז סָאד זַא ,ךעלגעמ ,"/יבוהז ד אנבאלג רֿפכמ, : ןביוא *08 4

 עדנערַא יד ,קסלעב רעטנוא ףרָאד ַא ,ענװָאלג ןיא טַאהעג טָאה סכומ רעװָאקול רעד זַא ,ךעלגעמ ךיוא רעבָא

 ךצלדנעטשרַאֿפ ןעװעג ךיוא טלָאװ הרעשה רעטײװצ רעד ןופ דוסי ןֿפױא .תוסנכה ערעדנַא רעדָא ,ןֿפנָארב ןוֿפ

 ןבעגעג ענװָאלג ןוֿפ טֿפוש םעד טָאה רע זַא ,טלײצרעד טכומ רעד ףװ ,"װָאקול תואּצוה , ןיא יִציזָאַּכ עטשרע יד

 ,("דגב לע אנװלגמ טיאוול,) דגב ָא ףיוא
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 רילסכ זי ,ה

 וילסכ זי 'ה

 וילסכ חי דו

 וילסכ טי םבש

 וילסכ ך א

 וילסכ בכ ג

 ףרלסכ בכ וד

 וילסכ דכ ה

 וילסכ הכ ו

 וילסכ ז"כ א

 וילסכ ה"כ 'ב)

 ןליופ ןוא עטיל ןשיװצ לדנַאה ןשידִיי ןגנװ טנעמגַארֿכ

 תולנע ג דנוה קסורבמ 2?1שטיויקנש ןיטסונא

 ך"כ לזרב תולנע בכ ריזעלנ הלנע פעט

 ויט ךיש ה ןילבולמ ותכילהב ןיטאקםימ ?שיפ ררה

 יח ןופפאה יצחו הלנע דגניה ןיאוומ יונ

 .רטנוא נ ןילבולמ ותרזהב אנדארהמ ןסינ ןורהא

 א .!?ןיצרבאק *ז .שדניל ןייפ תומא ? !6ןיפ

 דעב טיפ !??ֿפיריד .ןייוו 16ס/?לירב יצה טיה קוש

 .דחא 100ךליוװצ דהא ספהנלעק .ההז ה

 :םיצ טנופ יד .רבגניא טנופ * .דחא 1?!שיקבמוד

 "ד .סונ טקשומ טנופ ב- .ךילגענ טנופ *נ .דניר

 .טנופ *י ןיטסעק .ןסינ *יפלא ב .ןמיולפ *ינבא

 .ךילסעק ב .ינשעמ פעט ב .2?1קשמד יצחו יומא ב

 "רדג ג יוחפ יוהז ד ,דחא שינלעק .קשמד יומא וט

 הדנ ױכ 'והז 'ה ה"ס

 פעט םולנע ד ח"*ע יוואנימ שטש

 פעט הלגעו לזרב תולנע דכ יּהלעד ןויא

 ןיפפאה הלנע שטירזעממ 12לאקצי

 ןיפפאה הלנע אקטאפמ סלוא

 ןיפפאה הלנע שטירזעממ אקדעווח

 הלנעו רזעלג הלנע ץושטילממ בלסנייטש

 פעט 174(ןפפאה)

 הבח יצח ךרעב ףייז דגיה קצאקמ הבש

 ןייטש ףיילש ד לזדב תולנע ד ןירבאקמ אלורוק

 חלמ תולנע ב ןישטנארדמ אנסעשט

 הלמ יצחו תולגע ב 1ברישמ !?ישטש

 שרֿפ ?סעפ ןיילק גנורעה תיבח ג שטיוולאינד ןויא

 פעט הלגע יצח ץישאלמ אקשטמ

 ריזעלנ תולגע ג ןישטנארדמ ינסעשט

 ה"ס

 פעט םולנע ב קסירבמ אקצי

 תולגע ינשמ טיה אקרוומ םיונ ינש

 174(קסניפמ סידאב

 .ןּפרעװטנַא ןוֿפ ףָאטש 5

 .חרזמ ןוֿפ ףָאטש רעטקיטשעג---600168ע260 שיליוּפ 6

 הדנ ביי
 = טי

 , ביי

 הקצ-יד-!רּהז .ב

 רהב ר

 2 'ה

 .טרָאװק 96 ה"ד ,(98:006) *ּפעט , 24 ןטלַאהטנַא טָאה ןַײװ (סַאֿפ) לירַאב 1 .ם8:ע14 שיליוּפ--לירב 7

 .טנקירטעג ,4ט+16 שטַײד ,יריד 8

 .טגװַײל עשינלעק ,שינלעק ןוֿפ רוציק 09

 .(177 ,1 װ"צד ,יק סרַא ביר *7ג9) טנװַײל רעלסערב ,ךיליווצ 0

 ,ןװ"צד ,יק סרַא ביר :עז .(עיגלעב) עירדנַאלֿפ ןוֿפ ףָאטש ַא ; עגזגמע1, 1802 שיליוּפ--שיקבמור 1

 ה"א 174 1

 .808045261---שיליוּפ ,קשמד ןופ ףָאטִש רענעדַײז ,קשמד 2

 .לַאניגירָא ןיא ןכָארטשעגכרוד 4 3 18064.

 .(ןביוא 'לג5) 5488 ןטַײדַאב רָאנ רעבָא ןאק סע .ןתתפ ײװצ טימ טלטניּפעג 5

 .ענליװ ןוֿפ טנגעג ןיא ףרָאד ַצ ,פלץזשזס 6
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 "ףהבנ יג פעט הלנע ץישאלמ שיטמ תבט חרב ד

 ;שב פעט הלנע ץושאלמ יגסנמק

 גר פעט םתולנע ב ץישאלמ ןיפרס

 שי פעט הלנע לווחר

 רדנ טו .היס

 פטחװ8 5-סושס סקֹזִצ 1 40 / 7

 וװָאקול רעטסייר + תואצוה .ןש

 איצוהש האצוה

 ירלנ יד"כ דנב לע 1?ֿפאנוולגמ טיארופ

 2 ײז ריפפו טניט דעב

 יה יירווש תמחמ 1??ששארמ חילשל

 יד ראזדלו הרימשל

 ר רצבממ 'יתרשמל

 2 רצבממ 'יתרשמל

 18וינצנק ןפ וויצב ןיצעזיב וצ !2ידדח איד ןהוציג םוא ןיב ךיא זד האצוה

 !פ2אדיוויואוו רשה תתימ רהא

 2 ירד רופ יד טייטשנ אווקולל הווילמו 1פ?הויללו יוואנכעשטל אווקולמ

 0 ןבענ ףיורד לוז ןיטאקיטל חילש ןקיש לוז לקעי זד אדוו לצא ןיזאלנ

 = ןיעאר הזיצ רטניא םע !פ!רצבמב תודיעב הוילב

 .  ע יתתנ !?טנה רד שיוא ןימענ ליוו אדנרוא איד רימ ןמ זד 'יבתכ םע !פיקינבאטשל הילשל

 ; .בכ"יתסנ ןלופיב םיא 'נוא םרבא ררה יסינל ןיוב רדח תמחמ טקישנ םלעחל חילש

 טלאווינ באה טינ לכימ ךיא זד ןיצלמ 1פ8יע !8?יקסנמלעח רשל יתכלהש ולש רופ

 2 יה יפחנ ןיבעג ףיוא

 עמוס עקיזָאד יד ךיוא .ֿפטזמתגה 5ֿטזוזחמבזטחג סושס (?) 0מ18+} עסק 40 /ם (?) :ןעײל 7

 רעד ןיא טֿפערטַאב עמוס עקיזָאד יד .טשינ טמיטש רעטסײרלָאצ םעד ןוֿפ ךעלטַײז יד ןופ ןעלּכה:ךס עלַא ןופ

 ןשָארג עשיליוּפ 75 קידנענעכער) ןשָארג קָאש צשיװטיל ףיוא טנכערַאב ה"ד ,ןשָארג 12 ,ןדליג 78 ןתמא

 .ןשָארג עשיװטיל 45 טימ ןשָארג קָאש 31 - (קָאש ַא

 .װָאקול רעטסײרלָאצ ןיא ענװָאלג ףרָאד ןגעוו גנוקרעמַאב יד *ג5 8

 .זײרק רעקסלעב ןיא 1088052 ףרָאד סָאד זיא טנײמעג 9

 .המדקה רעד ןיא םעד ןגעװ 'לגפ .ןרעמַאקלָאצ יד קֿפס ַא ןָא ןענעז "םירדח, יד 0

 .(המדקה 'לגֿפ) לָאצ ןוֿפ רָאטַאדנערַא-טּפיוה ןופ רעטמַאַאב ַא ,4021 1

 לָאצ םעד טרידנערַא טָאה רעכלעװ ,71066 2ט0ז005/41 עדָאװעיָאװ רעװעקָארק רעד זיא טניימעג 2

 .חמדקה ילגֿפ .1581 רַאונַאי ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא 1580 ףוס םוצ זיב עישַאלדָאּפ ןוֿפ

 .טּפױה ַא ןטַײצרַאפ ןצװעג זיא וויל .עישַאלדָאּפ ןוֿפ ץענערג ןֿפױא ,עיװָאזַאמ ןיא לטעטש ַא ,ן,ןא 53

 .(טסיא184) זײרק םענוֿפ טָאטש

 ,(540 8ז00241) טכירעגדָארג ַא טגָאמרַאֿפ ךיוא וויל טָאה טָאטשזַײרק ַא יװ .דָארג ןיא היד ,"רצבמב, 4

 ןטַײדַאב ןטַײצרַאֿפ טגעלֿפ (ום{סזסץ28) הזיצרטניא .ןכַאמּפָא עלַאירַאטָאנ ןרעװ ןבירשרַאֿפ ךיוא ןגעלפ סע ּפװ

 .בַײװ ןוא ןַאמ ןשיװצ ךַאמּפָא ןַא טנַײה יװ זיולב טשינ ןוא ללכב ךַאמּפָא רעדעי

 .טֿפַאשדָאװעיָאװ רערימזיוצ רעד ןיא 51:020104 5

 רָאטַאדנערַא ןלעיציֿפָא ןוֿפ טיוט ןטימ םּתסה ןמ תוכַײש ןיא ,לָאצ ןוֿפ עדנערַא יד ָאד זיא טניימעג 6

 .המדקה ל'*ג9 .*'עדָאװעיָאװ רש,, םעד

 .ןריציֿפיטנעדיא וצ ךעלגעמ טשינ 7

 ."די לע/; ןוֿפ תוביּת-ישָאר "יע, 58



 ןליופ ןוא עטיל ןשיװצ לדנַאה ןשידִיי ןגעװ טנעמגַאר 24

 "רדנ בכ ןקיש לוז 15:/ ..,} רימ טוה אווילל באה טקישינ ךיא זד הילשפ

 לוז ןבירשינ הבושה ראפ רימ טוה ןעד אוילל טקישינ רדיוו באה תרהא םעפ5

 ת ביס כ"ג יתתנ ןקיט ךאנ רד רדיוו
 רשל ינצנק ןפ בחכנ !?!:אוונערש ןאפ לש בתכ םע 190;ניר יזאקמ ילש רופ

 5 יקסנמלעה :

 טקישינ חילש ןייא טשנוז טלה ןיטקיט5 זיא ןהוציג רע אד ןיבעג רעייטש וצ םסויל

 . ריס. יתחסנ לקעי יסינל

 יינלופ 'ורנ 'ישימחה 1פ2ץלאה דעב

 הכי ם 192תיב דעב

 "רעובש ד דעב 'והז ד לכימל ונייהד לכימ םע רוזיפ דעב

 ןפייבוהז ו"ט 'ועובש י דעב בקעילו
 שינלופ יצחו 'והז ב רצבממ ונתנש יוג תרשמל

 ,'רנלופ 'ודנ ו"ט העובש לכ תועובש ה דעב

 ֿפטחמב סספצ א זסעפ?ז1סט1ק 4

 א 37 / 9

 ןעמענ-ןענָאזרעּפ ןוא :ךַאז עסיוועג ןגעוו ןעגנוקרעמַאב
 סרעטסײרל ָאצ רעװָאקול ןוא רעקסלעב ןיא

 (עשרַאוװ יק צולירּפ .ג ןוֿפ

 -שעדוי) 1 ץישֿפיל .מ .י-- .(8!טזמסם שינַײטַאל) ג/38 ןשישטיידכיוהלטימ ןוֿפ ןיולַא

 :199 (רימאטיז' ,ךיב רעטרערװ רעשידויישיסור) 11 ,25 (1876 רימאטיז ,ךיב רעטרעוװ רעשיסרר

 יא .(8!טת ןשיליוּפ ןוֿפ) ןָאל 8

 .?עלעסעֿפ ,לסעֿפ,ןסעליר א ב ;56 1 ץישֿפיל - ,לירב

 --."העסתגאפ ,צסקגעתפהטנג סקפצפ=שיל ַא ג,, ;909 ,78 11 ;66 1 ץיטֿפיל - ,ש ילָאג

 .(48114 טאל ןוֿפ) 22145 ; שילירּפ

 .ן.אאאו! ,ֿפ אאאש1 ,אא ,95 ,1 (1993 עשרַאװ) םעוועג סָאד ,יקצולירּפ הנ 'לג .קש מ ד

 .(1.0178 טט128119) /ץ4:4 :שיסור ,שילידּפ .ער דירו :48 11 ,989 1 ץישֿפ5 ,ארדיװ

 .(זצסקפ 'רקרא ןוֿפ) ד יוכ ט :410 11 ,104 1 ץיטֿפיל .(לָאצרעמ) סעריוכט ה"ד ,תרוחט

 .90 ,67 ,39 ""טעוועג סָאד,, ילגֿפ .(לָאצרעמ) סעטכוי ה"ד ,סטכוי

 .טײקטקוצרַאֿפ רעײז תמחמ ןענעײלוצרעביא רעװש רעײז זיא'ס עכלעוו ,תֹוביּת-ישָאה 9

 ילגרֿפ) !.ס2וזץמ6/ שיליּפ ףיוא -- ןיזדַאר טָאשש יד ה"י ןט10 ןיא ןסײהעג טָאה יֹזַא 9

 .(480 יז ,18 ידב ,51066818 (1609121102מץ 1605 760

 רימ ןסיװרעד םיא ןגעװ סָאװ ,אוואינערש יעשזדנעי יװ ,רערעדנַא ןײק טשינ סָאד זיא םּתסחה ןמ 1

 רעװעקָארק םײב ברוקמ רעסיורג ַא ןעװעג זיא רע, זַא ,עטכַאילש רעשיליוּפ רעד ןופ ךוב-סוהי םעד ןיא ךיז

 ןגעוו 462 'ז ,ע111 ידב ,:419316041, 11ס:08/2 5218001} ןקס18416}, לג ,'יקסװָארָאבז רכָאיּפ ,עדָאװציָאװ

 ֿפזסמ1ג6/8 1607251 ט 110164 200100501620, שסןסשסצ 1,18/400/541640, א :החּפשמ רעד

."1652644268 01614108 

 רעקסלעב רעד ןוֿפ רעטסײר:תואצוה ןיא סעיציזָאּפ עקידתוכַײש יד ךיוא ןֿפערטַאב ךרעב ליֿפ ױזַא 2

 .רעמַאקלָאב

 .ךָאװ א ןדליג ןבלַאהרעדנָא ךיוא טֿפערטַאב רעבַײרשלָאצ רעקסלעיב ןוֿפ ("'רוזיּכ,,) תוריכש יד 3

 .ןרעלקרעד טשינ ךיז טזָאל לּכה-ךס רעקיזָאד רעד 4
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 ,רָא לפוש רעטרעװטּפיוה עטצעזענֿפױנוצ יד ןיא ןַארַאֿפ שידָיי ןקיטנַײה ןיא .ד א5

 .לדעלשיט ,5 דעל ֿפו ש

 .(ןשיכירנ ןוֿפ) 2382 שיסור ףדָאל

 ןוא פט;תס !ט09416 עשיליוּפטלַא יד ןוֿפ םינָאניס !טמ }52 שיליוּפטלא -- .שדניל

 ָאד זיא שדניל ןײֿפ -- .?רענָאדנָאל,, 1ט801508 ןשישטַײד ןרעטלע ןופ .ּפטאמס !טמסָעֹ 6

 ,1811680ץ52 ,12112מ80ץ97 ,1818ת0ע52 סלַא ןשיליופטלַא ןיא

 שידיי ףיוא ןסיײהעג טלָאמעד ןױש טָאה 20462ץ1266 טָאטש יד - ,רשטירזעמ

 .(זסאוק|ינ18 ןשיניארקוא ןוֿפ) ש טי רז עמ
 זיא אק רלינ גײלסױא רעד) םסזעפ, םסזא ןרעװ טנעײלעג ףרַאד אקראנ ,קראנ

 ןוֿפ ,לָאצרעמ סע ק רונ :עשרַאװ ןיא---.(זמט54618 101160184) הסקאג ןשיסור ןוֿפ ,(זיירנבילרש א

 עטרַאװ ןיא ןעק ןעמ .(תטזאג ;לָאצניײא ךיוא ןשיליוּפטלַא ןיא) לָאצרעמ זיולב ,םטזעג ןשילירּפ

 ןשיליּפטלַא ןוֿפ (א ק דאנ) קרא טסקַאװ רשֿפא רעדָא -- .(םסז469) ס עק רָא נ ךיוא ןרעה

 .יוכו ל'צ רָא וװ ,ם ע ר ָא וװ ןיא יװ ,ס ןיא ט ןוֿפ ןעקניז טימ ,םטזאג
 ץינעמערק ןיא .(ססקאהתפ ןשיװָאדדָאמ ןוֿפ) 060422 'סור ןוֿפ גנוצריקרַאֿפ זיא ה מ ר ט ס

 ."טנווייל ןשרעיוּפ ןבָארג ןוֿפ שובלמ , ע ג ע'מ ר ע ס : (ןילָאװ)
 (ןשישטַײד ןוֿפ) סשָענוסמ :שילוּפטלא--."גייצ אזא, 2:01120מ, 2616 ;שטַײד ,ךלי וו צ

 --(םמוווסג ןשטַײד ןוֿפ) ד ע לי ר ד ;80 ץיטֿפיל -- ."גוצֿפױא ןקידמידעפייווצ טימ גייצ ןענייל ,
 .גוצֿפיױא ןקידמעדעֿפַײרד ַא ןוֿפ

 זיא 4 ןוא מ ןשיװצ) גנירמיצ :טנַײה .םרָאפ עשידִייטאַא יד זיא סָאד ,דנירמיצ
 .(} ןיא ןעגנַאנעגרעביא זיא 4 ןוא ,עיצַאלימיסיד ןעמוקענרָאֿפ

 סטזסטזמג) 21:667 שטַײד .ר ע וד צ װ צ רעדָא ר ַא וװ צי צ ןרעו טנעײפעג ףרַאד ,ר וו צי צ
 ןוֿפ זיא ןשידִיי ןיא -- .שיסרעּפ:שיבַאדַא : רוקמ .404198ג08 שיסור ,סץזש2+ שיליוּפ ;(32

 לעדַאטיצ טָאטש לעדיציצ :'לנֿפ ,ַצ גנַאלקנָא ןטימ עיצאלימיסא ךדוד צ ןרָאװעג ט
 עשראװ 1 דנַאב ,?עינָאלָאנטע ןוא גנושרָאֿפרוטַארעטיל ,טֿפַאשנסיװכַארּפש רעשידִיי רַאֿפ וויכרא,}

 .(411 ח ,99 1 ץיטֿפיל) טיו ר ק םעע דע וװ :טרָאװ עקיטנַײה סָאד --- .(118 יז ,1933--+6
 וויטינעג) אסט1סז26ס שיליוּפ .ק ל ר ב א ק ; 126 1ז ,180 1 ץישפיל .(לָאצרעמ) ןיצ ר באק

 ,4066ק6ו9 'רקוא ,(840004

 .(ןשישטַײד ןוֿפ) 400 שיליוּפ ,80126 שטַײד -- .960 11 ,184 1 ץישפיל .(609) ץוק
 טשינ טָאה רעביײרש רעד זַא ,ןגָאז תודע 1 טימ גיילסיוא רעד לָאז -- ."רעּפוק, ראּפיק

 ! שידָיי שי וװ טיפ ןייק טדערעג

 ןיא ז טימ טרָאװ סָאד טדערעגסױרַא רעבלירש רעד טָאה ."סעקנישזָארא ש קיש אר
 רָאנ ,טנַײה יװ ,שז טימ רעדָא ? ׁש טימ יצ ? ס טימ רעדָא ז (ןשידִייטּלַא ןיא יװ) טימ רעד
 ןגעװ גנוקרעמַאב ענעגײא יד -- זוא ,2 ןוֿפ גנונעכײצַאב סלַא ,שז ןייק טנעקעג טשינ ךָאנ
 .סעצעמושז-==סיצּפו ש ראֿפ טליג גיילסיוא



 * ה"י ןט15 ןיא עיװָאזַאמ ןיא ןדַיי ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ
 (עשרַאװ קנורט .ש 'רגמ ןוֿפ

 ,ציװָאזַאמ ןיא ,ץניװָארּפ רעשילױּפ רעלַארטנעצ רעד ןיא ןדִי ןוֿפ עטכישעג יד
 רעשרָאֿפ ערעזדנוא סָאװ ,ןלױּפ ןיא עטכישעג רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטיבעג ענעי וצ רעהעג
 ןוֿפ ןדִי יד ה"ד ,ןדֵיי-ןיורק יד ןגעוו תעב .ייז טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןטסקיצניװ םוצ ןבָאה
 ןיא ןעגנושרָאֿפסױא עשירָאטסיה ייר עצנַאג ַא רימ ןבָאה ,ןליוּפ-סיורג ןוא .ןיילק ,עיזעלש
 טציא זיב רעקירָאטסיה יד ןבָאה ,סעיֿפַארגָאנָאמ עלעיצעּפס ןיא ןוא קרעװ ענײמעגלַא
 ןוֿפ רָאנ טלדנַאהַאב לַאֿפ ןטסעב ןיא ,ןגיװשרַאֿפ ןצנַאג ןיא טעמּכ עיוװָאזַאמ ןוֿפ ןדִיי יד
 .ףיוא ןביוא

 .ע ר"ד ןוֿפ ןעגנושרָאֿפסױא יד קנַאדַא ,רימ ןבָאה טַײצ רעטצעל רעד ןיא טשרע
 ,םיאנּת עשירָאטסיה יד טימ ךיז ןענעקַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב !,םולבלעגניר
 עשרַאװ ןיא ןדִיי יד ונַײהד ,ןדִיי עשיװָאזַאמ לייט ַא טבצלעג ןבָאה ייז רעטנוא סָאװ
 ,ציװָאזַאמ ץנַאג טשינ גנולדנַאהּפָא ןַײז ןיא םורַא טמענ םולבלעגניר .ע .ה"י ןט15 ןיא
 ,טעמעלבָארּפ ןרעֿפטנערַאֿפ וצ טרָאד רעבָא טװּורּפ רע ,םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ סָאד רָאנ
 ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעצנַאג רעד ןוֿפ ֿבצמ ןכעלטכער םעד עגונ ןענעז סָאװ
 ,ליֿפױו ףיוא ןוא ,ןבעגעגנַײא רבחמ םעד ךיז טָאה סָאד יצ .ה"י ןט15 ןיא עיװָאזַאמ
 ,רעטעּפש ןעז רימ ןלעוו

 "תונידמ,, יד ןעמונעגמורַא ןבָאה טיבעג םעד ףיוא ןעגנושרָאֿפ-וװיכרַא ענעגייא ענַײמ
 ןוא רעקצָאלּפ וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןוַײרק יד ה"ד ,דָארגעשיװ ןוא קצָאלּפ (2162112)
 רעײטשרָאֿפ יד ,תוקסֿפה עניילק טימ ,טשרעהעג ןבָאה סע ּוװ ,םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ
 (1426--1381) {י/ טיװָאמעשז טימ ןָא ךיז ןבייה סָאװ ,סעיניל עשיטסַאיּפ ייווצ יד ןוֿפ
 רעקצָאלּפ םעד רַאֿפ לַאירעטַאמ-םירוקמ רעד זיא רעדייל ,(1429--1381) 1 שונַאי ןוא
 דליב ַא ןרָיורטסנָאקער וצ ךמס ןַײז ףיוא רעװש זיא סע זַא ,םערָא יױזַא םוטנטשריֿפ
 סָאװ ,טעטש יד ןיא ,ןרוטנָאק עטסנײמעגלַא יד ןיא וליֿפַא רֿבע ןשירָאטסיה םעד ןוֿפ
 :ןטַאיװָאּפ יד ןעמונעגמורַא טָאה עכלעוו ,"הנידמ, רעקצָאלּפ רעד וצ טרעהעג ןבָאה

 קסנָאלּפ (7 ,שזנָאשטַאר (6 ,עװַאלמ (5 ,קסנערש (4 ,ץּפרעש (3 ,קסלעב (2 ,קצָאלּפ
 יז ןעניֿפעג רימ ,קסנָאלּפ ןוא קצָאלּפ ןיא רָאנ ןדִיי ןָא רימ ןֿפערט ?,רָאבזדעינ (8 ןוא
 עדייב יד ןוֿפ רעכיבסטכירעג יד ןיא ;קסנערש ןיא טשינ ןוא עװַאלמ ןיא טשינ רעבָא
 ,קסלעב ה"ד ,טעטש עקירעביא יד עגונ זיא סָאװ .טנָאמרעד טשינ יז ןרעװ ןטַאיוװָאּפ
 לַײװ ,ןגָאז טשינרָאג רעכיז ףיוא ייז עגונב ןעמ ןָאק ,רָאבזדעינ ןוא שזנָאשטַאר ,ץּפרעש

 ,םירוקמ-וװיכרַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןבירשעג ,טעברַא רערעסערג ַא ןוֿפ טגעמגַארֿפ *

 2302 א 1031528616 06 028966 שיליוּפ ןיא םולבלע גניר .ע ר"ד ןוֿפ טעברַא יד עז }1

 יד ןיא ?קיטרַא ןַײז ךיוא ןוא ,1932 עשרַאװ ,(1527 רָאי ןזיב) 1 'ב--ם8104ט0016152ץסמ 40 ז+ 7

 .(1929) 1 'ב ,ָאװַיי ןוֿפ ?ןטֿפירש עשירָאטסיה ,

 2 ,א ?גשותפ 1 216418 42/61ס6ס, + ע. 21220ו0926, ק. 44

 ,ןעמעגנָא טײקרעכיז טימ רעבָא געמ ןעמ ,ה"י ןט10 בײהנָא ןוֿפ וליֿפַא טמַאטש גנולײטנַײא עקיזָאד יד

 ,רעטנכײצרַאֿפ ןביוא רעד ןוֿפ טדיײשעגרעטנוא ּפַאנק ךיז יז טָאה ה"י ןט15 ןיא זָא
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 טשינ זדנוא וצ ןענעז ה"י ןט15 ןוֿפ ןטַאיװָאּפ עטנָאמרעד יד ןוֿפ רעכיבסטכירעג יד
 .ןעגנַאגרעד

 לַאירעטַאמ רעכַײר ַא רעייז םירוקמ רעדָארגעשיװ יד ןוֿפ טסילֿפ רעבָא רַאֿפרעד
 עלַא ןוֿפ לטרעֿפ ַא זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק ןַײז טשינ טצװ סע ;עמעט רצזדנוא רַאפ
 1439 -- 1427 ןרָאי יד רַאֿפ טרֿפב ,ןדִיי רעדָארגעשיװ יד עגונ ןענעז תומישר-סטכירעג
 לײטדנַאטשַאב ַא ה"י ןט15 ןיא ןעװעג זיא ןַײרק רעדָארגעשיװ רעד .1489--1474 ןוא

 .רעבירַא םוטנטשריֿפ רעקצָאלּפ סָאד זיא 1462 ןיא .םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ םעד ןוֿפ
 ןוז םעד ,111 דַארנָאק ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד ןיא ,עיניל-ןטשריֿפ רעװעשרַאװ רעד וצ ןעגנַאגעג

 ,(1495 -- 1463) 11 שונַאי רעדורב ןַײז וצ םורַא רָאי ַא ןיא ךָאנ ןוא ,1/ װַאלסעלָאב ןוֿפ

 טשיג םוטנטשריֿפ רעקצָאלּפ סָאד טָאה ,ןטיבעג ךיז טָאה עיניל.רעשרעה יד םגה רצבָא
 ןטצעל ןוֿפ טױט םעד טימ .רעװעשרַאװ םעד טימ טייהנייא עשיטילָאּפ ןייק טצדליבעג
 וצ רעבירַא קיטליגדנע םוטנטשריֿפ רעקצָאלּפ סָאד זיא (1495 ןיא) 11 שונַאי טשריֿפ-
 .עגנַײא (1527) 111 שונַאי ןוֿפ טיוט ןכָאנ טשרע זיא רעבָא רעװעשרַאװ סָאד ,ןיורק רעד

 .םזינַאגרָא-הכולמ ןשילוּפ םעד ןיא ןרָאװעג טרעדילג
 םעד ןבָאה ,טעברַא רעד ןיא טצונַאב ןבָאה רימ סָאװ ,םירוקמ יד עגונ זיא סָאװ

 /4/48 216005016 {) רעכיב-דָארג ןוא .דנַאל יד ןבעגעג זדנוא לַאירעטַאמ לייט ןטסצרג
 ןוֿפ ןעגנולמַאז ,ןסקעדָאק-ןעמָאלּפיד יד-לייט םעניילק ַא רעייז רָאנ ןוא- ,(,6
 .עג ַא ןעגנורדעג זיא םירוקמ יד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןוֿפ ןיוש .המודּכו ווירב ,ןטוטַאטס
 ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש טײהנעגנַאגרַאֿפ יד לַײװ ,טעברַא רעזדנוא ןוֿפ טײקיטַײזניײא .עסיוו

 .ןעלטכער רעד ןוֿפ רָאנ ,ןדִיי ןגעו ךיז טלדנַאה סע ןעוו טרֿפב ,םירוקמ עקיזָאד יד
 לַאירעטַאמ ןטקעריד ייז ןיא טכוזעג רימ ןטלָאװ טסיזמוא .טַײז רעכצלטֿפַאשטריװ
 עלַאיצָאס יד ,תוליהק יד ןוֿפ ןבעל ןטסקינייװעניא םעד עגונ ןענעז סָאװ ,ןגַארֿפ רַאֿפ
 רעשיגָאל ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןַײא ךיז טיג לָאמליײט רָאנ ,סעמעלבָארּפ עלערוטלוק ןוא
 רימ .ןגָארֿפ עטנָאמרעד יד רַאֿפ סעּפע ןעניוועג וצ עיצַאטערּפרעטניא רעשירָאטסיה רעדָא
 יד ףיוא ןַײש ַא ןֿפרַאװ טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,םירוקמ עשידַײ זַא ,ןבעגוצ ךיוא ןזומ
 רעטלדנַאהַאב רעד רַאֿפ ןענעז ,ןבעל ןשידִיי ןקיטלָאמעד םענוֿפ ןגַארֿפ עלערוטלוק-לַאיצָאס
 .ןַארַאֿפ טינ ירמגל טַײצ

 רוציקב ָאד ךיז רימ ןליוו ,עמעט רעטקעריד רעזדנוא וצ רעבירַא ןעייג רימ רעדייא

 יװ .עיװָאזַאמ ןיא טצעזַאב ןדִײי ךיז ןבָאה ּוו ןוא ןעװ ,עגַארֿפ רעד ףיוא ןלעטשּפָא
 רעשידִיי רעד ןוֿפ ךַאילש םעד ןעמ ןעק *,טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןזיװעגנָא ןיוש ןבָאה רימ
 רעשמ רָאנ ןָאק ןעמ ,ןשרָאֿפכָאנ טינ םירוקמ ןוֿפ ךמס ןֿפױא עיװָאזַאמ ןייק עיצַארגימיא
 ןוֿפ ונַײהד ,ןצניװָארּפ עשילױּפ עקידתונכש יד ןוֿפ טרירגימיא ןבָאה ןדִי יד זַא ,ןַײז
 ןוֿפ רעדנעל יד ןוא עיזעלש ,ןלױּפ .ןיילק ןוֿפ רעטעּפש ,עװַאױק ןוא ןלױּפ:סיױרג

 .ןדרָא ןשטַײד
 טמַאטש עיװָאזַאמ ןיא ןדָיי יד ןוֿפ טלַאהֿפױא םעד ןגעוו ץיטָאנ-םירוקמ עטסטלע יד

 רימ ןבָאה רָאי ןטנָאמרעד םעד טניז +קצָאלּפ ןיא ןדַיי יד עגונ זיא ןוא 1237 רָאי ןוֿפ
 רָאי םעד זיב ,רָאי 200 עּפַאנק ןוֿפ ללח ַא ןדִיי עשיװָאזַאמ יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא
 .קסרעשט ןוֿפ די ַא טריטָאנרַאֿפ ןטקַא רעקסרעשט יד ןיא זיא סע ןעוו ,3

 ה"י ןט14 ןוא ןט13 ןיא עיװָאזַאמ ןוֿפ ֿבצמ רעכעלטֿפַאשטריװ ןוא רעשיטילָאּפ רעד
 עכלעװ ,עיצַארגימיא רעשידַיי רעכַײרלָאצ ַא רַאֿפ קיטסניג ןעוועג טשינ ןֿפוא םושב זיא
 ,טנעמעלע-סלדנַאה ןוא .טידערק ַא רקיע רעד דנַאל םעד טריֿפעגוצ ,טנַאקַאב יװ ,טָאה

 ןוֿפ ָאװינ ןכױה ךרע יֿפל ַא ףױא רָאנ ןעלקיװטנַא ךיז ןוא ןריטסיסקע ןָאק רעכלעוו
 עדייב יד .טײקליבַאטס רעשיטילָאּפ ןוֿפ ןטַײצ ןיא ןוא גנולקיװטנַא רעכצלטֿפַאשטריװ

 .טלעֿפעג טלָאמעד עיװָאזַאמ ןיא ןבָאה םיאנּת

 - ,ח"א 47 ז ,(1933 עשרַאװ) } וג ,"שינעטנצקדנַאל} טֿפירשטַפצ רעד ןיא ?קיטרַא רעזדנוא עז 3

 4 }. א. א ססמ8המסשפע1) 008 8/ק1., 212806146, ןאז,238) 37 }
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 -רַאװ) 1 שונַאי ןטשריֿפ יד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,ה"י ןט15 בייהנָא ןוא ןט14 ףוס טשרע
 ןרעטנוא םולש ןגנַאל ַא ןוֿפ קידנסינעג ,דנַאל סָאד טָאה ,(קצָאלּפ 1י/ טיװָאמעשז ןוא (עש
 ,דנובעגֿפױנוצ רעגנע ץלַא ךיז סע טָאה ריא טימ סָאװ ,הכולמ רעשיליוּפ רעד ןיֿפ ץוש
 ןעקנוזעג טָאה סע רעכלצוו ןיא ,הדירי רעשימָאנָאקע רעד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךעלעמַאּפ ךיז
 רעטייווצ רעד ןיא זַא ,ןעמעננָא רעבירעד געמ ןעמ ,רעטרעדנוהרָאי ייווצ ןוֿפ ךשמ ןיא
 רעשידִָיי רעכַײרלָאצ ַא עיװָאזַאמ ןייק ןעגנַאגעג זיא ה"י ןט15 בייהנָא ןוא ןט14 טֿפלעה
 ,םָארטש-עיצַארגימיא

 ,עיװָאזַאמ ןוֿפ רעכיבסטכירעג עטסטלע עמַאס יד ןיִא ןיוש רימ ןעניֿפעג תמאב ןוא
 םעד ןוֿפ ךשמ ןיא .םיֿבושי עשידִיי ןגעו תוצידי ,ה"י ןט15 בײהנָא ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ
 עטסטלע יד) קסרעשט :טעטש עשיװָאזַאמ עקידרעטַײװ ןיא ןדִיי רימ ןעניֿפעג טרעדנוהרָאי
 קצָאלּפ ,/ (1422) דָארגעשיװ 2 (1414) עשרַאװ ,? (1413 רָאי ןוֿפ טמַאטש ץיטָאנ-םירוקמ
 ,121463) ועשטַאכָאס ,111449) עװַאר ,1449(1) םישטָארקַאז ,? (1446) קסנָאלּפ ,* (1425)
 ןבָאה אמּתסמ !ןיניטסָאג ןוא 1201488) װָאנַאכעשט ,146480) קסוטלוּפ ,:261478) עניולב
 יז ןנעװו העידי עטשרע יד םגה ,ןדִיי טניוװעג ה"י ןט15 ןיא ענטוק ןיא ךיוא ןיוש
 ןקילעֿפוצ ןייר ַא ֿבור סָאד ןגָארט סעטַאד עטכַארבעג ןביוא עלַא יד ,1513 ןוֿפ טמַאטש
 | ,רעטקַארַאכ

 ךיז רקיע רעד ןדִיי יד ןבָאה ,המישר רעטכַארבעג ןביוא רעד ןוֿפ ןעעז רימ יו
 .חרזמ ןוא .ןוֿפצ ןיא .עיװָאזַאמ ןוֿפ לייט ןקידֿברעמ ןוא ןקידמורד םעד ןיא טצעזַאב
 ע.ןעוועג טשינ תוליהק עשידִיי ןייק ,םירוקמ יד ןוֿפ ןעגנורדעג סע זיא סע יװ ,ןענעז עיװָאזַאמ

 ה"י ןט15 ןיא עיװָאזַאמ ןיא ןדַיי יד ןוֿפ ֿבצמ רעכעלטכער רעד ,}
 .רעד רעד ןיא ןדִיי עשיװָאזַאמ יד ןוֿפ עגַאל רעכעלטכער רעד ןגעוו עגַארֿפ יד

 יד ןיא ןרילומרָאֿפ וצ יז ןוװּורּפ ןלעװ רימ .עטסקיטכיװ יד ןוֿפ ענייא זיא טַײצ רעטנָאמ
 :ןגַארֿפ ייווצ צקידרעטַײװ

 רָאי ןוֿפ טוטַאטס א רעד ןדִיי עשיװָאזַאמ יד ףיוא ןעוועג לח זיא יצ 4
 .רעטיײרברַאֿפ א רעטרעדנעעג ,רעקידרעטעּפש ןַײז יי רעדָא ּפיטָאטָארּפ ןַײז ןיא ,4
 ? םרָאֿפ רעט

 םעד טרילוגער ןבָאה סעמרָאנ עכעלטכער ערעדנַא ערעסָאװ ָאט ,טינ בוא 2
 ?ה"י ןט15 ןיא ןדִיי עשיװָאזַאמ יד ןוֿפ ֿבצמ ןשידירוי

 ףיוא ןקיטעטשַאב סָאװ ,1516 רָאי ןוֿפ עדייב ,ןטנעמוקָאד ייווצ ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ
 ןוֿפ טי בוקרימצז ןעוועג ןענעז ןדִיי יד זַא ,הרעשה רצזדנוא ןֿפוא ןטקערידמוא ןַא
 : .טשריֿפ

 1413 ,17 ,14 נ ,ןטקַא-דנַאל ןוא .דָארג רעקסרעשט 5

 .(451008 216ת01 62515816}) 1414 ,1:11 ךוב.דנַאל רעקסרעשט 8

 .1422 ,90 יונ ,ןטשריֿפ עשיװָאזַאמ יד ןוֿפ קירטעמ ?7

 .1415 ,182 ,1 יונ ,ןטקַא.דָארג רעװעשרַאװ 8

 (010642 2160032:4 וט16027848 018901ו14) 1440 ,175 ,{ יוג ,ךוב.דנַאל עקיבײא רעקצָאלּפ סָאד 9

 ,1449 ,44 ,1ג 'ונ ,ךוב רצמישטָארקַאז 0

 ,1449 ,137 ,335 'ונ ,ןטשריֿפ עשיװָאזַאמ יד ןופ קירטעמ יד 1

 ,1463 ,968 ,3 יונ ,ןטקַא-דָארג ןוא .דנַאל !שרַאװ 2

 :17 יז ,היצד ,םולבלפגבױר 5

 ,ןטרָאד 4

 ,1488 ,79 ,(אז. 1) ןטשריֿפ עשיװָעזַאמ יד ןוֿפ קירטעמ יד 5

 156 ןגטסז !{סזזוט|גזטזג 20 פ. ק. 84, !צז.102.

 ,} 'וג ,"שינעטנעקדנַאל , ן'א טעברַא עטנָאמרעד רעזדנוא עז םע" ןגעװ רעכעלריפסיוא- 7
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 ַאנַא ןיטשריפ רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ געליווירפ םעד ןיא ונַײה ,ייז ןוֿפ םענייא ןיא
 רַאֿפ ןַאמֿפױה םעד יז טקנעש םיא טול סָאװ ,יקסווָאקַאסָאנ יַאלָאקימ ןַאמֿפוה ריא רַאפ
 רעװעשרַאװ םעד וצ טרעהעג רעירֿפ טָאה סָאװ ,ץַאלּפ ןקידייל ַא טסניד ןעַײרטעג ןַײז
 יד ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,םיגהנמ עטלַא יד טיױל) םִיא טַײרֿפַאב יז ןוא ,םהרֿבַא דָיי
 ' סעיצובירטנָאק ןזניצ ,ןרעַײטש עלַא ןוֿפ (עשרַאװ ןיא טניוװעג ןבָאה ןדִַי ןצװ ,ןטַײצ
 .עג ןלעװ (רעדניק ענַײז ןוא יַאלָאקימ ה"ד) יז, :רימ ןענעייל--,ןלָאצּפָא עשיטָאטש ןוא
 -עג זיא ןוֿפרעד !*"ףיוה ןכעלטשריֿפ םעד ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןַײז ןוא ןכרָאהעג ,ןרעה
 ןענַאטשעג זיא ,םהרֿבא דַיי רעד ,ץַאלּפ ןוֿפ רעמיטנגייא רעקידרעירֿפ רעד זַא ,ןעגנורד
 ,טנעמוקָאד ןטייוצ םעד ןיא .עירוק רעכעלטשריֿפ רעד וצ גנו;צַאב-טייקירעהעג ַא ןיא
 ַאנַא ןיטשריֿפ עקיבלעז יד סױרַא ןטערט ריא ןיא סָאװ ,1516 רָאי ןוֿפ ץיטָאנ-סטכירעג ַא
 :תיבה.לעב רעד טרעלקרעד ,ַאקסומ רעניד ןַײז טימ קחצי דיי רעװעשרַאװ רעד ןוא
 טימ םיּכסמ ןענעז רימ :?."רעניד ןַײמ רָאנ ,דָיי רעכעלטשריֿפ ןייק טשינ זיא .ַאקסומ,
 ץיטָאנ עקיזָאד יד סיוא טשטַײט רעכלצוו ,םולבלעגניר .ע ר"ד ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא רעד
 רעביא עיצקידסירוי יד ןיטשריֿפ רעד ןוֿפ רעביא טמענ תיבה-לעב רעד זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא
 קידנעמצנ .ןיטשריֿפ רעד וצ טרעהעג תועמשמ רעירֿפ טָאה עכלעװ ,רעניד ןשידִיי ןַײז
 עשידירוי עטײרּפשרַאֿפ טסניימ םוצ יד ןעועג זיא *טֿפַאשטכענק-רעמַאק, יד זַא ,טכַא ןיא
 םעד תעב  עּפָאריײא-לטימ ןוא .ֿברעמ ןיא ןדִיי "ערעייז, ןוא רעשרעה יד ןשיװצ גנוָ;צַאב
 רעד ןיא ליּפשַײב ןקידעבצל ַא טרּפ םעד ןיא טַאהעג טָאה עיװָאזַאמ זַא ןוא רעטלעלטימ
 ןיוש ןענוֿפעג ךיז ץניװָארּפ עקיזָאד יד טָאה העּפשה רעקרַאטש ריא רעטנוא סָאװ ,ןיורק
 עיװָאזַאמ ןיא ךיוא זיא םּתסה ןמ זַא ,ריֿפסױא םעד וצ רימ ןעמוק ,ה*י ןט15 ןטימ ןוֿפ
 .שרעדנַא ןעוועג טשינ טרַּפ םעד ןיא

 רעד עיװָאזַאמ ןוֿפ ןדַי יד ףיױא ןעװעג לח זיא יצ ,עגַארֿפ רעד עגונ זיא סָאװ
 .טינ זַא ,ןרעֿפטנע טייקרעכיז טימ טעּמּכ ןעמ ןָאק ,ןדַיי:ןיורק יד ןוֿפ געליווירּפ-לַארענעג
 ונַײה ,ןדִיי עגונב גנובעגצעזעג רעכעלטשריֿפ רעד ןגעװ ןטקַא קיניײװ יד ןוֿפ רצנייא
 ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיװצ םינינצ-טַײרטש ןגעוו זַײרק רעװָאשטַאכָאס םעד ןוֿפ תוטלחה יד,
 .רעביא ןוֿפ עגַארֿפ יד ערעדנַא ןשיװצ ןרילוגער עכלעוו 1455",2--.1426 ןרָאי יד רַאֿפ
 רעלוֿפ ַא ןיא ןעייטש ,הוול ןכעלטסירק םעד ןוֿפ תואלחנ יד הוולמ ןשידִיי םעד ןרעֿפטנע
 ןוא 211423 רָאי ןוֿפ טוטַאטס רעטרָאװד םעד ןוֿפ ןעגנומיטשַאב עקירעהעג יד וצ הריּתס
 ןטסיוק יד טלעג ןעַײלטנַא וצ ןדִיי ןטָאברַאֿפ עכלעוו 22,1454 רָאי ןוֿפ רעװַאשעינ םעד
 .ןוּכשמ ןכעלגעװַאב ַא ףיוא רָאנ ןביולרעד ןוא תונּכשמ עכעלגעוװַאבמוא ןוא תורטש ףיוא

 .סצלָאב טשריֿפ רעװעשרַאװ רעד זַא ,הרעשה יד קיטכיר ןַײז וליֿפַא לָאז סע ןעוו -
 זיא ,גיניק ןשילוּפ ןרַאֿפ ןבילקעגסיוא ןעועג קילַײװטַײצ 1446 ןיא ןיא סָאװ ,1/ װַאל
 ךָאנ רעבָא זיא ,1264 ןוֿפ טוטַאטס רעשילָאק םעד טקיטעטשַאב טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג
 ןוֿפ טייקיטליג עשידירוי יד טָאה טשריֿפ רעטנָאמרעד רעד זַא ,ןעגנורדעג טשינ ןוֿפרעד
 ןַײז .םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ ןַײז ףיוא ךיוא טײרּפשעגסיױא טוטַאטס רעשילָאק םעד
 לח טנָאקעג טָאה (גיניק רעשילױּפ רעד יוװ) געליױװירּפ רעשילָאק םעד ןוֿפ גנוקיטעטשַאב

 ענַײז ןוֿפ ןסָאנעג גנַאל ןוֿפ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןיורק רעד ןוֿפ ןדִיי יד ףיוא רָאנ ןַײז
 ןוא עשרַאװ ןוֿפ קיטקַארּפ:טכירעג יד טייטש ,ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ יװ .סעיגעליווירּפ
 ,טוטַאטס רעשילָאק םעד וצ הריּתס רעלוֿפ ַא ןיא ה"י ןט15 ןוֿפ דָארגעשיװ

 ןדַי עקיטרָא יד ףיוא זַא ,ןעגנורדעג זיא קיטקַארּפ-סטכירעג רעשיװָאזַאמ רעד ןוֿפ

 .40 */ ,װ"צד ,םולבלצגניר 8

 .23 יז ,ןטרָאד 9
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 ליװָאֹוַאמ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רצד וצ 20

 ליד ןוֿפ לייט ַא סָאו ,ןסוטַאטס עטנַאקַאב טשינ זדנוא רעדייל ,עסיוועג ןעוועג לח ןענצעז

 ,ןגעליוװירּפ-לַארענעג יד ןוֿפ ןעגנומיטשַאב עקירעהעג יד טימ םּכסה ןיא ןעוועג ןענעז

 ןיא ,טקרעמַאב ןביוא ןיוש ןבָאה רימ יו ,עטצצל יד וצ ןענַאטשעג ןענעז לייט ַא ןוא

 .הריּתס רענעֿפָא ןַא

 םיכוסכיס ןיא ךיז ןֿפוררַאֿפ ןדִיי עכלעוו ןיא ,ןציטָאנ:סטכירעג ייווצ רימ ןבָאה ױזַא

 ןט5) "ןטצ רעזדנוא ףיא ,(ןט5 ןט0210216 ") ,,ןט5' ןשידִיי םעד ףיוא ןטסירק טימ
 -לושַאב זיא סָאװ ,ןָאמָאלַאס דַיי רעדָארגעשיװ רעד טנקייל לַאֿפ ןטשרע ןיא .(תספ!זוגמג

 .כָאט יד ,ַאכיװַאירַאמ ןירעגריב יד ןגָאלש ןוא ןלַאֿפנָא ןיא טכירעג ןרַאֿפ ןרָאװעג טקיד
 ןוא ,ןָאטעג ןבָאה סע לָאז רע זַא ,קעמוזַאר ןַאי רעגריב רעדָארגעשיװ םעד ןוֿפ רעט

 סָאד .,ןטפ" ןשידִיי םעד טול ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ךיז טיירג זיא רע זַא ,ַײברעד טרעלקרעד

 ןעגנערב ןכָאװ ייווצ ןוֿפ ךשמ ןיא ףרַאד רעטקידלושַאב רעד זַא ,טנקסּפעג טָאה טכירעג

 ךיז טלעטש סע ,,ןטפ  ןטנָאמרעד םעד ןגײלרָאֿפ ןוא תודע עשידִיי אקווד ןוא תודע
 ןעועג טלָאװ סע ?,ןטפ ןט0216216 / עקיזָאד סָאד טַײטַאב סָאװ :עגַארֿפ יד טציא

 -- טכירעג סָאד זַא ,ה"ד ,"טכער, לַאֿפ םעד ןיא טַײטַאב ,,ןטפ" זַא ,ןעמענוצנָא תוצט ַא

 יבגל ןדנעוװּוצנָא ןעוועג םיּכסמ טלָאװ -- טכירעג:דָארג ןוא .דנַאל רעדנַא רעדעי ללכב יװ

 ,ןטפ ןט- קורדסיוא רעד זַא ,ןעמעננָא ןזומ רימ .ץצזעג ןשידִיי םענעגייא ןַײז ןדַיי םעד

 רעדָא ,"געליוװירּפ רעשידִיי רָאנ "טכער שידִיי, טשינ לַאֿפ רעזדנוא ןיא טַײטַאב 62102167
 .ימרעט רעשידירוי רעכעלרעטלעלטימ רעשיליוּפ רעד ןיא טָאה ןטפ) ?טוטַאטס רעשידַיי ,

 רעשידִיי רעצנַאג רעד ןבעגעג טָאה טשריֿפ רעד סָאװ ,(שטַײט ןקיזָאד םעד ךיוא עיגָאלָאנ

 (ןדִיי רעדָארגעשיװ יד) ריא ןוֿפ לייט ַא רעדָא םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ ןיא גנורעקלעֿפַאב

 ןרָאװעג טקידלושַאב זיא סָאװ ,דִיי ַא ױזַא יוװ ,עגָארֿפ יד ךיוא טרילוגער טָאה סָאװ ןוא

 טכירעג סָאד טלעֿפַאב ָאד .(6:8ט+9811ס) ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז ףרַאד ,ןטסירק ףיוא ןלַאֿפנָא ןיא

 ןייק ןַײז טנָאקעג טינ טָאה סָאד ,,ןטפ* ןקיזָאד םעד םיא ןגײלוצרָאֿפ ןדִיי םעד

 ןענַאטשרַאֿפ טינ ךָאד סע טָאה טכירעג עשילוּפ סָאד לַײװ ,טכער ןשידומלּת ןוֿפ סקעדָאק

 ןרַאֿפ ןענַאטשעג (לאומש) עקלָאמס דַיי רעדָארגעשיװ רעד זיא לַאֿפ ןטייווצ ןיא

 ,טנעילק ןַײז ןוֿפ ןליפעג עזעיגילער יד ןקידיײלַאב ןיא רעטקידלושַאב ַא יו טכירעג

 ,יײברעד טרעלקרעד ןוא רעֿפטנצ ןַא ןבעג וצ ּפָא ךיז טגָאז רע רָאנ ,ווָארָאמָאק ןוֿפ ָאקשיװ

 סָאד ןוא ,"טכער רעזדנוא, טױל-םורַא געט ַײרד ןיא טשרע הֿבושּת ַא ןבעג טעוװ רע זַא

 רימ ןבָאה ָאד ךיוא זַא ,ןעמעננָא ףרַאד ןעמ ??.המּכסה ןַײז ףיורעד ןבעגעג טָאה טכירעג
 םעד עגונב רודעצָארּפ רעשידירוי רעטלעטשעגנַײא ןַא טימ רעדָא גהנמ ַא טימ ןוט וצ

 טינ סָאד ןעמ לָאז ַײברעד .טכירעג ןרַאֿפ ןרעֿפטנע וצ ֿביוחמ זיא דיי ַא סָאװ ,ןימרעט

 ןבָאה תבש םוא םערָאװ ,גָאט רעקידתבש ַא רשֿפא ןעווצעג זיא סָאד זַא ,ױזַא ןשטַײטסױא

 ןסעצָארּפ עשידִיי ןייק ןעמוקרָאֿפ טרָאטעג טינ ללכב
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 21 עיוָאֹזַאמ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ

 סָאװ ,ןגעליווירּפ ןדִיי ענלצנייא ןעקנעש לָאמלייט ןגעלֿפ ןטשריֿפ עשיװָאזַאמ יד זַא
 .עלקרעד יד תודע טנָאז ,ֿבצמ ןכעלטכער ןקיטסניג רעמ ַא ןיא טלעטשעגקצעװַא ייז ןבָאה
 רעד רעטנוא טכירעג ןרַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,המלש דִיי רעדָארגעשיװ םעד ןוֿפ גנור
 ,שטיװָאבמַאז ןַאי ןוֿפ ױרֿפ רעד ,אטַאשזָאגלַאמ ?רעלעדייא , רעד ףיוא ןלַאֿפנָא ןיא גנוקידלושַאב
 טָאה ןוא (ןטפ תססנ|!טנמ) טַײללדַא יד ןוֿפ טכער סָאד טסינעג רע זַא ,יז ןדנּוװרַאֿפ ןוא
 תודע לָאצ רעטלעטשעגנַײא ךעלטנייוועג רעד ךרוד טשינ ךיז ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ןטפ םעד
 רעד לַאֿפ ןטכַארבעג םעד ןיא ךיז טָאה ,גנוניימ רעזדנוא טיול ?*.ייווצ ךרוד רָאנ ,66)
 טימ ןקנָאשַאב םיא טָאה רעכלעו ,טשריֿפ םענוֿפ געליווירּפ ַא טימ טצישעג המלש דַיי
 טכירעג סָאד טלָאװ ריא וצ סָאװ ,ףָארטשטלעג ןגעק ,טכערלדַא ןזַײװליײט רעדָא ןלוֿפ םעד

 ידלֹוׁשַאב יד זַא ,ןזיװַאב טשינ טלָאװ רע ןעװ ,לַאֿפ םעד ןיא ןטּפשמרַאֿפ טנעקעג םיא
 .שלַאֿפ זיא גנוק

 עכעלטשריֿפ טריטסיסקע עיװָאזַאמ ןיא ןבָאה סע זַא ןרעװ טנָאמרעד ָאד ףרַאד סע
 ןעמונעגסױרַא ענעקנָאשַאּב יד ןבָאה סָאװ ,(:064}) תוחּפשמ ןוא םידיחי תֿבוטל ןגעליווירּפ
 רעד רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא ייז ןוא עיצקידסירוי-דנַאל .רעניײמעגּלַא רעד רעטנוא ןוֿפ
 "טכער-טייקירעהצג-טינ, ג"ַא סָאד ןבעגעג ייז ןבָאה ייז סָאװ םעד ךרוד ,רעכעלטשריֿפ
 ןבָאה ןעװעג לח זיא סָאד עכלעװ ףיוא ,ןענָאזרעּפ עכלעזַא .(ןטפ םסמ 16500851ט1)
 הריּתס עסיוועג ַא ??טַײללדַא ןוֿפ טכער, םעד טול טכירעג ןרַאֿפ ןרעֿפטנע וצ טַאהעג
 ןעז ןעמ ןעק לַאֿפ ןקידריװקרעמ רעייז ןקיזָאד םעד ןוֿפ עיצַאטערּפרעטניא רצזדנוא וצ
 ןכעלטשריֿפ םוצ טינ ןינע םעד טקישעגּפָא טָאה טכירעג סָאד סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןיא
 טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא -- ןענָאמרעד וצ יַאדּכ זיא סע .רעטכירדנַאל םוצ רָאנ ,טכירעג

 םיכוסכיס עלענימירק ןיא ןדִיי יד ןבָאה ןגעליווירּפ-ןיורק יד טול זַא -- ,לַאֿפ רעזדנוא -
 ?,ײטַײללדַא ןוֿפ טכער , םעד ןוֿפ ןסָאנעג ללכב ןטסירק טימ

 ןגָאז וצ רעווש זיא ,ןדִיי עשיװָאזַאמ יד יבגל ןדנעװנָא עקיבלעז סָאד ןעמ ןעק יצ
 עיװָאזַאמ ןיא זַא ,סיזעט רעזדנוא רַאֿפ ,לַאירעטַאמ-םירוקמ רעד זדנוא טלעֿפ וצרעד
 רעזדנוא טױל ,טזַײװ ,ןטוטַאטס רעדָא ןגעליױוװירּפ:לַארענעג עשידַיי טריטסיסקע ןבָאה
 יד ונַײה ,דצ ןייא טָאה םיא ןיא סָאװ ,טכירעג רעװעשרַאװ ןוֿפ טּפשמ רעד ,גנוניימ
 ((ז8תפטתגקזטפ) גוצסיוא ןַא טכירעג םעד ןלעטשוצ טֿפרַאדעג ,עצנירּפש ױרֿפ עשידִיי
 לעיציֿפָא טָאה סע ןכלעו ,(קז1001691טז0 ןט060זטזג) "?געליווירּפ ןשידִי, םעד ןוֿפ
 ןעגנוװצעג טָאה סע סָאװ ,טשינ ןסייו רימ ?*.רעבַײרש-סטכירעג רעד טלעטשעגֿפונוצ
 ןשידִיי םעד ןוֿפ גוצסיוא ןַא הוּכמ ָאד ךיז טלדנַאה סע זַא ,ןשטַײטוצסיױא ןעמולבלעגניר .ע
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 טיוָאֹזַאמ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ 2

 זיא סָאװ ,לַאֿפ ַא ןיא ןדנעװּוצנָא סיירג זיא טכירעג סָאד ןכלעו ,גצליװירּפ.ןיורק

 ןיילַא ןעמָאנ רעד זַא ,ןעניימ רימ .טכער ןשיװָאזַאמ םעד ןיא ןעזעגסױארָאֿפ טינ

 םעד טימ םיא ןריציֿפיטנעדיא וצ דנורג ןייק טינ ךָאנ טיג קמנט1סע!טתגמ ןטסססזטזמ
 רעשידִיי; רעקיזָאד רעד זַא ,הרעשה יד לכש ןֿפױא ךיז טגייל רעמ .געליווירּפ-ןיורק

 ודנוא םעד יװ ךַאז רעדנַא ןייק טינ טַײטַאב טּפשמ רעװעשרַאװ םעד ןוֿפ ?געליווירּפ

 ןצנַאג םעד ןוֿפ -- ךעלגעמ ןוא ,עשרַאװ ןוֿפ ןדִיי יד רַאֿפ געלױוירּפ-לַארענעג ןטנַאקַאבמוא

 ןדנַאטשמוא עקיבלעז יד טריטסיסקע ךָאד ןבָאה עיװָאזַאמ ןיא .םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ

 ,געליווירּפ ַאזַא ןֿפורסױרַא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ןיורק רעד ןיא יו
 .טלעג שידַיי ..ןוא טייקיזָאלטכער עשידִיי יד :ונַײה

 .טכירעג רעשיװָאזַאמ רעד ןוֿפ ןטקַאֿפ עקינייא וצ רעבירַא טציא ןעייג רימ

 ןוֿפ ןעגנומיטשַאב עקירעהעג יד וצ ךעלנע ןעװעג ןענעז סָאװ ,יד וצ ונַײה ,קיטקַארּפ

 ךָאנ ןַאק טייקכצלנע עקיזָאד יד זַא ,ןצנָאטַאב ַײברעד רעבָא ןזומ רימ ; געליױוירּפ-ןיורק םעד

 ;געליװירּפ-ןיורק רעד קיטליג ןעוועג זיא עיװָאזַאמ ןיא זַא ,זַײװַאב ַא רַאֿפ ןעניד טשינ

 רימ ןבָאה ,ןעגנערב רימ סָאװ ,ןטקַאֿפ יד .עקילעֿפוצ ןייר ַא רָאנ ןַײז טנעקעג טָאה יז

 ןענַײז ייז ןוא ,זַײרק רעדָארגעשיװ ןוא רעקצָאלּפ ןוֿפ קיטקַארּפ-טכירעג רעד ןוֿפ טּפעשעג
 ןזַײרק יד טָא רַאֿפ רָאנ שיטסירעטקַארַאכ

 ,הפוֿבש ַא ןוֿפ טסקעט םעד 1445 רָאי ןיא טריטָאנ ךובסטכירעג רעקצָאלּפ סָאד 1

 םעד טנקיילעג טָאה רעכלצוו ,(השמ) ָאקסומ דַיי רעקצָאלּפ רעד ןבעגּפָא ףרַאד סע סָאװ

 עקיזָאד יד ?;רעבַײרש רעניניטסָאג םעד ַײב ןוּכשמ ַא ןעמונעג טָאה רע זַא ,טקַאֿפ

 ךיז טניֿפעג ,טנַאקַאב יו .העיֿבּת רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טֿפרַאדַאב קיטנָאק םיא טָאה הצוֿבש

 ןדִיי ַא ףיױא טרעדָאֿפ טסירק ַא ןעװ, :טוטַאטס רעשילָאק םעד ןיא ללּכ רעכעלנע ןַא

 ,ןעמונעג טינ ןוכשמ םצד טָאה רע זַא ,טהנעט דָיי רעד ןוא ןוּכשמ ַא בילוצ טכירעג םוצ

 *ס *ףעוֿבש ַא ךרוד העיֿבּת רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב דָיי רעד ךיז ןעק

 תונּכשמ ןֿפױקסױא ןוֿפ ןימרעט םעד עגונב קיטקַארּפ-טכירעג רעקצָאלּפ יד 2

 .טוטַאטס רעשילָאק ןוֿפ גנומיטשַאב רעקירעהעג רעד טימ םּכסה ןיא ךיוא ךיז טניֿפעג

 ייז יװ םעד ךָאנ ,תונּכשמ טכירעג ןיא ןגײלרָאֿפ ןגעװ ןטקַאֿפ ייר עצנַאג ַא ןעניֿפצג רימ

 םעד טול , ןעשצג זיא סָאד זַא ,גנוקרעמַאב רעד טימ ,טצעזרַאֿפ רָאי ַא ןעװעגּפָא ןענַײז

 ןטא18 ססתפטסז!ט4/תסזמ) "ןדִיי יד ןוֿפ גהנמ םעד טול , רעדָא (ןט448 תגססטזמ) "ןֿפוא

 רעשילָאק ןטנָאמרעד םעד ןוֿפ 27 'רַאּפ םעד טימ םּכסה ןיא ךיז טניֿפעג סָאד *:;(ןט060זטזמ
 52 "ןדִיי םעד ןוֿפ םוטנגייא סָאד גָאט ַא טימ רָאי ַא ךָאנ טרעװ ןוּכשמ ַא, :טוטַאטס

 ןדִיי עשיװָאזַאמ יד ןבָאה הצוֿבש ַא זַא ,זדנוא ןלייצרעד ןטקַא רעדָארגעשיװ יד 3

 רעדָא *?הרוּת-רֿפסַא ַײב -- ןיורק רצד ןוֿפ ןדִיי יד יװ יוזַא -- ןבעגענּפָא

 ויא הצוֿבש יד ןַא ,ַײברעד גנוקרעמַאב ַא טימ ,(ריטלוש רעד ןוֿפ -?"טייק רעד ַײב,

 ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,העוֿבש עקיזָאד יד ."גהנמ ןוא ץעזעג רעייז טול, ןעמוקעגרָאֿפ

 ,עגַארֿפ עטסקיניײיװעניא ןַא יו ןטכַארטַאב רעבָא רימ ןֿפרַאד ,טקַא רעזעיגילער ַא ךוּת
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 23 עיװָשואמ ןיא ןדִיי ןופ עטכישצג רעד ֹוצ

 ןיא םרָאֿפ ריא ןוֿפ טייקּכעלנע יד זַא ױזַא ,ןיד ןשידִיי םוצ תוכַײש ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 זַײװַאּב ַא יװ ןעניד תויַאר ערעדנַא ןוֿפ רעקינייװ ךָאנ ןעק ןיורק רעד ןיא ןוא עיװָאזַאמ
 .רעדנעל עדייב יד ןוֿפ גנובעגצעזעג רעד ןשיװצ גנַאהנעמַאזוצ ַא ןוֿפ

 ,קיטקַארּפ.טכירעג רעשיװָאזַאמ רעד ןוֿפ םיטרּפ יד וצ רעבירַא טציא ןעייג רימ
 לֹּכ םדוק .ןגעליוירּפ-ןיורק יד ןוֿפ ןעגנומיטשַאב יד וצ ךצלנע טינ ןענַײז סָאװ
 ןרָאטידערק עשידִיי יד וצ ןענעקסּפ סָאװ ,ןלייטרוא-טכירעג יד ןענָאמרעד רימ ןֿפרַאד
 ןוא רעטרַאװד יד וצ ךוּפיהל ,תובוח-ילעב ערעייז ןוֿפ תואלחנ עכעלגצװַאבמוא
 .געוַאבמוא ןוא תורטש ףיוא ןעַײל וצ ןדִיי ןרעװר ַאֿפ עכלעוו ,ןטוטַאטס רעװַאשעינ
 עכעלטשריֿפ יד ךיוא זַא .ןוּכשמ ןכעלגעװַאב ַא רָאנ שוריֿפב ןביולרעד ןוא תונּכשמ עכעל
 ,קיטקַארּפ-טכירעג רעד טימ םּכסה ןיא ןענַאטשעג טרּפ םעד ןיא ןיא גנובעגצעזעג
 טינ ןיוש רימ ןֿפערט ןטקַא רעװעשרַאװ יד ןיא רעבָא .טקרעמַאב ןביוא ןיוש רימ ןבָאה
 *?תואלחנ עכעלגעװַאבמוא ןוֿפ ןוּכשמ ַא ףיוא תואוולה ןייק 1427 רָאי ןכָאנ

 ןוא ןוכשמ.לעב םעד ןשיװצ ךוסכיס ַא רעטַײװ ןריטָאנ ןטקַא רעדָארגעשיװ יד
 טָאה טכירעג סָאד ;ץֿפח םעד ןעמענ ןוֿפ טקַאֿפ םעד טנקיילעג טָאה רעכלצוו ,הוולמ

 ןטרעדָאֿפעג םעד ןרעקוצמוא ןוא ףָארטשטלעג ַא ןלָאצַאב וצ הוולמ םעד טּפשמרַאֿפ ַײברעד
 טכירעג רעקצָאלּפ ןוֿפ לייטרוא םעד ןגעוו קידנדער ,טקרעמַאב ןיוש ןבָאה רימ יו **.ץֿפח
 טמיטשַאב ,העובש ַא הוולמ םעד טנקסּפענוצ לַאֿפ ןשיגָאלַאנַא ןַא ןיא טָאה רעכלצוו ,1445 ןוֿפ
 טימ עשיטנעדיא ןַא ,עמרָאנ רעדנַא ןַא ןלַאֿפ עכעלנע ןיא טוטַאטס רעשילָאק רעד
 עשיװָאזַאמ יד רעטנוא טדייש סָאװ ,ךירטש ַא ךָאנ .טכירעג רעקצָאלּפ ןוֿפ קסּפ םעד
 ןעגנערב ,ןגעליווירּפ-לַארענעג יד ןוֿפ ןעגנומיטשַאב עקירעהעג יד ןוֿפ קיטקַארּפ-טכירעג
 לַאֿפ ַאוַא ןיא .דוביאל ןעגנַאגעג ןענַײז סָאװ ,תונּכשמ יד עגונב ןטקַא רעװעשרַאװ יד
 .רַאֿפ זיא ןוּכשמ רעד זַא ,העוֿבש ַא ןבעגעגּפָא טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,דִיי-ןיורק רעד זיא
 ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעדיווטצי ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג ,דלוש ןַײז ךרוד טשינ ןעגנַאגעג ןריול
 ןעגנַאגעג זיא ןוּכשמ רעד זַא ,ןריווושעג טָאה רצ ןעוו וליֿפַא ,דָיי רעװעשרַאװ רעד תעב
 .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ןגָארטעג רעטַײװ ךָאד רע טָאה ,דלוש ןַײז ךרוד טינ ןרָאלרַאֿפ

 .רָאד יד רַאֿפ טריטסיסקצ ןבָאה עיוװָאזַאמ ןיא זַא ,אנקסמ רעד וצ ןכּב ןעמוק רימ
 ,םיגהנמ עכעלטכצר ןוא ןטוטַאטס עטנַאקַאבמוא זדנוא םיטרּפ יד ןיא ,עסיוועג ןדִיי עקיט
 רעװעשטַאכָאס םעד ןוֿפ טכער-טייהנייוועג ןוֿפ תוטלחה , יד רָאנ רימ ןענעק ייז ןוֿפ סָאװ
 רעװעשרַאװ ןוֿפ טערקעד םעד ךיוא ןוא ?ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיװצ םיכוסכיס רַאֿפ זַײרק
 --ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ עימָאנָאטױא רעד ןגעוו *1469 רָאי ןוֿפ 11 דַארנָאק טשריֿפ
 וצ עכעלנע רעדָא (םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ ןיא לַאֿפ רעד) ןיורק רעד ןיא יו ערעדנַא
 ןסָאנעג ןבָאה םידיחי עסיוועג זַא ,ךיוא ןוא -- (םוטנטשריֿפ רעקצָאלּפ ןיא לַאֿפ רעד) ייז
 .ןגעליױוירּפ סטשריֿפ םעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא טכער ןכעלטנייוועגרעסיוא םעד ןוֿפ

 ןדִיי יד ןוא טשריֿפ רעד .ז

 ,דנַאל ןרעביא ןטלַאװרַאֿפ ןוֿפ ןֿפוא ןשיטנַאדעּפ ןוא ןכעלנעזרעּפ םעד וצ ךוּפיהל
 ,םינינע רַאֿפ סערעטניא רעייז זיא ,ןטשריֿפ עשיװָאזַאמ יד רַאֿפ שיּפיט ױװַא זיא סָאװ
 ַאזַא וצ .רעכַאװש ַא רעיײז ןצװעג ,ןענַאטרעטנא עשידִיי ערעייז עגונ ןענעז סָאװ
 עטריטיצ יד לשמל יװ ,ןעמַאנסױא רָאּפ ַא ץוח .םירוקמ יד ןֿפוא-לכב ןקיטכערַאב גנוניימ
 :ָאטױא רעד עגונב 111 דַארנָאק ןוֿפ טערקעד םעד ןוא *זַײרק רעװָאשטַאכָאס ןוֿפ תוטלחה
 -- ,ללָּכ םעד רָאנ ןקיטעטשַאב סָאװ ,ןעמַאנסיױא -- ,ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ עימָאנ

 82  ;ת"צד ,םולבבצבניר 55

 36 רשעפעסע+, 264, ק. שן 1482 {.
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 עּכעלטשרִיֿפ יד .ןֹדָיַי עשיװָאזַאמ יִד ירמגל טעמּכ עירַאלצצנַאק עכעלטשריֿפ יד טגַײװשרַאֿפ

 עכעלגעווַאבמוא ןגעוו ןטקַא ןבירשרַאֿפ ֿבור סָאד ןעמ טָאה ריא ןיא סָאװ ,קירטצמ

 ןדִיי יד וצ טשריֿפ םעד ןוֿפ גנויצַאב רעד ןגעוװ לַאירעטַאמ קינייװ רעייז טיג ,תואלחנ

 ,ןדַיי לָאצ רעניילק רעד טימ ןרעלקרעד זַײװליײט ןעמ ןָאק גנונַײשרעד עקיזָאד יד
 אמּתסמ ָאד ןענעז תוליהק עטריזינַאגרָא--,עיװָאזַאמ ןיא טבעלעג ה"י ןט15 ןיא ןבָאה סָאװ
 רעד סָאװ ,טכער ןשיװָאזַאמ ןוֿפ םזיטַאװרעסנָאק םעד טימ ךיוא ןוא-- ,רָאּפ ַא רָאנ ןעוועג
 יד זיא םיא טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא זַא ,עלָאר עסיורג ַאזַא טליּפשעג םיא ןיא טָאה גהנמ
 ןַאלּפ ןטייוצ ןֿפױא ןעװעג טשריֿפ ןוֿפ ויטַאיציניא עשירעבעגצצועג

 יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןענעקרעד ךיז ןזָאל ןדִיי וצ גנויצַאב רעד ןוֿפ ןכירטש עסיוועג
 יד ןגעװ ןוא ןדִיי יד ענונב טשריֿפ ןוֿפ עיצקידסירוי רעד ןגעװ ונַײה ,ךַײלג םירוקמ
 .טשריֿפ םעד תֿבוטל ןדִיי יד ןוֿפ ןעגנולָאצּפָא

 ,טשריֿפ םוצ לעיּפיצנירּפ ןוא ללּכ ךרדב עיװָאזַאמ ןיא רעהעג עיצקידסירוי יד
 יד טּפשמ טשריֿפ רעד .דנַאל ןיא ץצועג ןוֿפ רוקמ ןטסכעה ןוא ןקיצנייא םעד וצ יװ
 יד תעב טשריֿפ ןוֿפ ןַײזַײב סָאד .ץנַאטסניא ** רעטסכעה רעד ןיא ןוא ךעלנעזרעּפ ןדִיי
 עיװָאזַאמ ןיא זיא ,{סזעמותו 4002168 רעבירעד ןסייה עכלעוו ,ןעגנולדנַאהרַאֿפ-טכירעג

 טכירעג ןכעלטשריֿפ םעד ןיא ןעזעג ןבָאה ןדִיי יד ,גנונַײשרעד עטֿפָא ןַא רעייז ןעוועג
 ןגָאז םעד ןגעוו ;גנורעקלעֿפַאב רעכעלטסירק רעד דצמ ןליוודליו םעד ןגעק ץוש ַא

 ןגעק טדנעוועג ןעוועג ןענעז סָאװ ,המלש דִיי רעדָארגעשיװ םעד ןוֿפ רעטרעװ יד תודצ
 ,ןגָאלקַאב ךיז ןוא טשריֿפ רעה םוצ ןטַײר לעוו ךיא,, : דגנּכש דצ םעד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ םעד
 קחדה תעשב טגעלֿפ טכירעג סָאד -."טלעג ןַײמ ןעמענוצ רימ ַײב טסליוװ וד זַא

 ןֿפָארטשַאב וצ טקיטכערַאב ןעוועג בגַא זיא ןוא טשריֿפ ןוֿפ טכירעג םוצ םידדצ יד ןקישּפָא
 טימ לָאמ 1 ןוא קרַאמ 6 טימ לָאמ 2) עיצַאלצּפַא ןַא טרעדָאֿפעג טָאה סָאװ ,דצ םעד
 ןעוועג טכירעג סָאד זיא ףָארטש יד ןלָאצַאב ןכָאנ טשרע ;(4ט:000296215 ,קיצֿפוֿפ
 4 ךצ םענעדירֿפוצמוא םעד ןוֿפ השקב רעד ןבעגוצכָאנ ביוחמ

 ןדִיי יד .טשריֿפ םעד תֿבוטל ןדִיי ןוֿפ ןעגנולָאצּפָא יד ןענַײז ךירטש רעטייווצ ַא
 ןיא ןעװעג סע ויא ױזַא ;םילשומ יד רַאֿפ הסנכה-רוקמ ַא ןעוועג ןָא קידנעטש ןוֿפ ןענַײז
 רעייז טגָאז ןסיורג םעד רימיזַאק ןוֿפ געליווירּפ רעטריטַאד - טשינ רעד ּױװ ,ןיורק רעד
 ערעזדנוא רַאֿפ טלעג רעיײז טימ ןטיירגנ ןַײז קידנעטש ןֿפרַאד ןדִיי יד :קיצרַאהנֿפָא
 ,ןעמענוצנָא טנורג ןייק טשינ ןבָאה רימ +!,?ןענַאטרעטנוא ערצזדנוא יװ ,ןשינעֿפרעדַאב
 .שרעדנַא טרּפ םעד ןיא ןעװעג זיא עיװָאזַאמ ןיא זַא

 ןלָאצּפָא יילרעייווצ ןדיישרעטנוא עיװָאזַאמ ןיא ןעמ ןָאק םירוקמ יד ןוֿפ ןַײש ןיא
 עשרַאװ ןיא טָאה רעכלעוו ,(06ת5ט5 4ט021/9) ??זניצ ןכעלטשריֿפ םעד (1 :טשריֿפ ןרַאֿפ
 ,ןיטרַאמ ןקיליײה ןוֿפ גָאט ןיא ןלָאצ טֿפרַאדעג טָאה'מ ןכלעוו ןוא ןירָאלֿפ 2 טכַאמעגסיוא
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 215 עוװָאזַאמ ןיא ןױני ןוֿפ טטכישטג ףעד וצ

 זיא סע יװ ,טלָאצעג ןבָאה סע ןכלעוו *''801010065, ןעמָאנ ןטימ ןלָאצּפָא יד (2 ןוא
 ןוֿפ ּפעק יד ,המישר .רעַײטש רעטריטיצ ןטנוא רעד ןוֿפ זילַאנַא םעד ןוֿפ ןעגנורדעג
 .וַאֿפ רעד טנידעג קיטנָאק טָאה םוירעטירק .לָאצּפָא ןַא רַאֿפ ; ןטֿפַאשטריװ ןוא תוחּפשמ
 ןיא ןה ,עשרַאװ ןיא ןה לָאצּפָא רעטסכעה רעד .רעלָאצ-רעַײטש םעד ןוֿפ דנַאטשוצ-סנגעמ
 .2 דָארגעשיװ ןיא ,'לֿפ 1 עשרַאװ ןיא--רעטסנעלק רעד ,ןירָאלֿפ 6 ןֿפָארטַאב טָאה דָארגעשיװ
 .375 דָארגעשיװ ןיא ,'לֿפ 3,20 ןָאורעּפַא ףיוא ךעלטינשכרוד סיוא טמוק עשרַאװ ןיא
 רעדָארגעשיװ יד ןוֿפ טײקכעלגעמרַאֿפ רערעסערג ךרע יֿפל רעד ןגעוו תודע טגָאז סָאד
 עלַא טעמּכ ךיז ןעניֿפעג ,המישר-רעַײטש רעד ןיא טנכערעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןדִיי יד .ןדָיי
 סָאװ ,טקַאֿפ ַא--סרערעכָאװ עקידנעטשבלעז יװ סױרַא ןטצרט ייז ּוװ ,ןטקַאטכירעג יד ןיא
 שימָאנָאקע ,םידיחי טלָאצעג ןבָאה 501ט610ת68 ג"ַא יד זַא ,סיזעט םעד ךיוא טקיטעטשַאב
 ןלָאצּפָא עקיזָאד יד .ןטייקשיּתבה:לעב ןוא תוחּפשמ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ה"ד ,עקידנעטשבלעז
 ןעמ טָאה זױה ַא רַאֿפ זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ןלעװ רימ ןצוו ,עכיוה רעייז ןעוועג ןענַײז
 ערעלוגער עטנָאמרעד יד רעסיוא ?ןשָארג קָאש 4:/} עשרַאװ ןיא טלָאצעג טַײצ ענעי
 ,ןֿפָארטשטכירעג ןוֿפ םרָאֿפ ןיא ,ערעלוגערמוא ךיוא טַאהעג טשריֿפ רעד טָאה ,תוסנכה
 רעדָא *ךַאמּפָא ןוֿפ םיאנּת יד ןריֿפסױא טשינ רַאֿפ ןֿפָארטש-טלעג) 2014 ג"ַא יד
 וצ ןדִיי יד ןוֿפ תוסנכה ענַײז ןבעגרעביא טנעקעג ךיוא טָאה טשריֿפ רעד .,(לייטרוא
 רָאי ןיא ןבעגעגרעביא רימיזַאק טשריֿפ רעקצָאלּפ רעד טָאה ױזַא ;ןענָאזרעּפ ערעדנַא
 סָאװ ,ןרעַײטש עשידִיי יד ןבעל ןצנַאג ןֿפױא ווציצלָאג ןוֿפ רָאביטַאר רעלצנַאק םעד 4
 *?.טשריֿפ ןרַאֿפ ןייג טֿפרַאדעג ןבָאה

 ןדִיי יד רעביא עיצקידסירוי יד .זוו

 םוצ לעיּפיצנירּפ ןדִיי ןטּפשמ וצ טכער סָאד רעהצג ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יװ

 ןטערטרַאֿפ סָאװ ,ןענַאגרָא-סטכירעג יד ןדִיי יד ןטּפשמ רעבָא קיטקַארּפ רעד ןיא .טשריֿפ
 ןיא רָאנ רעבָא ,ןטכירעג-דָארג ןוא .דנַאל יד ונַײהד ,ןזעוו:סטכירעג עכעלטשריֿפ סָאד

 -סעלָאב ןוֿפ געליווירּפ רעד ןיוש טָאה ןליוּפ-ןיורק ןיא .ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיווצ ןסעצָארּפ
 ,טשריֿפ ןוֿפ 2116: 620 םעד ,עדָאװעיָאװ םעד טמיטשַאב 1264 ןוֿפ רעשילָאק םעד װַאל
 ןט0:ס1טזמ ןק21241216) ןטכירעג עשידָאװעיָאװ עקיזָאד יד ןוא ,'טֿפוש ןשידִיי, ןרַאֿפ
 רעצנַאג רעד רַאֿפ ןזעוו:סטכירענ ןשידִיי ןוֿפ ןרעקטּפיױה םעד טעדליבעג ןבָאה (ןט0210טזג-

 .קילבוּפער רעשילױּפ רעד ןוֿפ טַײצ

 טּפשמעג ץנַאטסניא רעטשרע רעד ןיא ןיורק רעד ןיא טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא
 ןוא טמיטשַאב םִיא ןוֿפ ןעװעג זיא סָאװ ,טכירעג ַא רָאנ ,ןילַא עדָאװעיָאװ רעד טשינ
 ,טסירק ַא ןעוװעג זיא סָאװ ,((0064 ןט060זטזמ) "טֿפוש ןשידִיי, ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא
 ,טסירק ַא ךיוא ,(פט01ט46 ןט460זטנ) *טֿפוש-רעטנוא ןשידִיי ,,ַא ןוֿפ ץנעטסיסַא רעד ןיא
 56ת10- ,םישָאר) עטסטלע עשידִיי ןוֿפ ןוא (םס!גזוטפ ןט060!טזמ) רעבַײרש ןשידִיי ַא ןוֿפ

 .גיא רעטייווצ רעד ןיא טּפשמעג טָאה עדָאװעיָאװ רעד .ןרָאסעסַא יו - (168 ןט060זטזמ
 ןעוועג זיא טכירעג-עדָאװעיָאװ רעד ,רעטצעל רעד ןיא--ןטכירעג עכעלגיניק יד ,ץנַאטס

 דִיי רעד זיא ייז ןיא סָאװ ,ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיװצ םינינע ענעי רַאֿפ רָאנ טנעטעּפמָאק
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 44 1451601 !8וטמנס26 542ז61 0/2ע52. {. 1, ק. 00. .

 45 ראש ץפ;סעז. ואז 4, ק. 262911) 10, 1487: ,,...(046 סתממוג ק/61208 860681 14066 סל

 {606/6 פטֹס ט8010 ססם?טזג 1/סז6מסזטזמ (:טוט5 ט2811 ת10018 קפזצ קזס פס/סטו55ותס קצומסנמס

 84ס0זמ/מס 6:081240 6061 272018 4006 104930616'.

 46 ןטמטסתוז3/1,} .
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 :ללּכ ןכעלרעטלצלטימ םענעמונעגנָא םעד טל ,רעטקידלושַאב רצדָא עּבּתנ רעד ןצווצג

 ,םינינצ יד רַאֿפ ןגעקַא .(4040ז 564ט1{טז !סזטזמ 161 "עבּתנ םעד ךָאנ טייג עֿבוּת רעד ,
 ןצוװעג ןענעז ,רעקידלושַאב רעד רעדָא ,עֿבוּת רעד ןעװעג ייז ןיא זיא דָיי רעד סָאװ
 ןבָאה אֿפוג ןדִיי ןשיוװצ םינינע יד .ןטכירעג עשיטָאטש ןוא .דָארג ,.דנַאל יד טנעטעּפמָאק
 מא ךס ַא ףיוא ןָא רעבָא רימ ןֿפערט קיטקַארּפ רעד ןיא .סעיגצלַאק-םינייד יד טּפשמעג
 ןדִיי ןשיװצ םיכוטכיס זַא ,רימ ןעניֿפעג ױזַא .עמעכס רעטנָאמרעד ןביוא רצד .ןוֿפ ןכַײװ
 זַא ,ןזַײװנַא ללכב ףרַאד ןעמ .טכירעג-דָארג ןוא .דנַאל םעד ןיא טלדנַאהַאב ןרצו אֿפוג

 יד .עטולָאסבַא ןייק ןעװעג טשינ רעטלעלטימ ןיא זיא טכירעג ןוֿפ ץנעטעּפמָאק יד
 טלדנַאהעג טשינ ךיז טָאה סע ןצװ טרֿפב ,ַײרֿפ רעייז ןעװעג טרּפ םעד ןיא ןענַײז םידדצ

 111 דַארנָאק ןוֿפ טערקעד ןטריטיצ ןביוא םעד ןוֿפ ןַײש ןיא *.םינינע עקידקּפוסמ ןגעוו
 ערעלעמש ַא ןעוועג םוטנטשריפ רעװעשרַאװ ןיא עימָאנָאטױא עשידִיי יד זיא 1469 רָאי ןוֿפ
 ןדִיי ןשיװצ םינינצ וליֿפַא ןרעהעג טנעמוקָאד ןקיזָאד םעד טול .ןיורק רעד ןיא יװ
 ןעװ ,לַאֿפ ןיא טשרע .רצטכיר עכצעלטשריֿפ יד ןוֿפ ץנעטעּפמָאק רעד וצ לּכ-םדוק אֿפוג

 ןשידִיי ןטיול םינינע עטכַארבעגריֿפ יד ןענעקסּפ טנָאקעג טשינ ןבָאה עטמַאַאב עקיזָאד יד
 רע) טֿפוש ןשידִיי ןלעיצעּפס םצד וצ ןדִיי יד ןקישּפָא עטמַאַאב יד ןֿפרַאד טלָאמעד ,ןיד

 -טשריֿפ ַא טיול ןדִיי יד טּפשמ רעכלעוו ,(56012501035 3/2190110ט62515 ןֿפורעגנָא טרעוו
 45 טַאדנַאמ ןכעל

 -עדָאװעיָאװ ןייק טשינ ןענָאמרעד דָארגעשיװ ןוא קצָאלּפ ןוֿפ רעכיבטכירעג יד
 ,ןכַײרטשרעטנוא ףרַאד ןעמ .ןַארַאֿפ טשינ ייז ןענעז עשרַאװ ןיא ךיוא ,ןדִיי רַאֿפ ןטכירעג

 טלייטעג ךיז טָאה עיװָאזַאמ עכלעוו ןיא ,ןצניװָארּפ ןעצ רעביא יד ןוֿפ עלַא טשינ זַא
 .עשיוו יד ןיא .עדָאװעיָאװ ַא עיכרַארציה-ןטמַאַאב רעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ,ה"י ןט15 ןיא
 ??טֿפוש ןשידִיי ַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא לָאמ ןייא רָאנ רימ ןבָאה ה"י ןט15 ןוֿפ ןטקַא רעדָארג

 רעטכיר רעקיּבלעז רעד טסייה ץיטָאנ רעטריטיצ ןטנוא רעד ןיא .((ט464 ןט060!טצמ)

 דנורגַא זדנוא טיג סָאד .ןטס68 רָאנ--ןטייווצ ַא ןיא ,ןט064 ןטס60:טנמ טרָא ןייא ןיא
 תויה .טֿפוש רעשידִיי רעד קיטַײצכַײלג ןעװעג זיא רעטכירדנַאל רעד זַא ,הרעשה ַא וצ
 טכירעג סָאד ּפָא יז טקיש ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיוװצ םיכוסכיס ןוֿפ ןלַאֿפ ךס ַא ןיא יו
 ךוסכיס רעד טייג םיא וצ סָאװ ,רעטכיר רעד זַא ,ךעלגימ רעיײז זיא ,רעטכיר םוצ
 ,טֿפוש רעשידִיי רעטנָאמרעד רעד עקַאט זיא ,רעבירַא

 ָאד טָאה טכירעג סָאד *.עשרַאװ ןיא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד רימ ןענעק רעסעב
 .כיר ַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ןוא (ןטס:ס!טתנ ןט060?טזמ) "טכירעג עשידִיי סָאד , ןסייהעג

 ןַײז .רצבַײרש-טכירעג םעד ןוא סרָאסעסַא עשידִיי ייווצ ,(ןט468 ןט060:טזמ) רעט
 טמיטשַאב ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןטכירעג-ןיורק "?עשידִיי יד טנָאמרעד לעטשנעמַאזוצ
 .עדָאװעיָאװו םעד ךרוד

 ןיא עיװָאזַאמ ןיא עימָאנָאטױא רעשידִיי רעד ןוֿפ ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ ַא
 ןוא .דָארג יד ןריֿפ סע סָאװ ,(20484 ןט060:טזמ רעדָא 1106ע) "ךוב עשידִיי, ג"ַא סָאד
 ןוא ןדִיי ןשיװצ ןכַאמּפָא ןבַײרשרַאֿפ ןעמ טגעלֿפ םעד ןיא סָאװ ןוא ןטכירעג-דנַאל

 4 א ט+: 26 2, 562800540 קצגשמס ?ץסֿפוא וש 101806 וש 260 א. (12סו םהטע.-

 116. ז. 1901, 5. 1017).

 חע ןוא יַאנּת ןקיטכיװ ןקיזָאד םעד טכַא ןיא ןעמונעג טשינ קרעװ 'טיצ ןַײז ןיא טָאה םולבלעגניר 48

 רעשידִַיי רעד וצ ךעלנע ןעװעג זיא עיװָאזַאמ ןיא עימָאנָאטױא עשידַיי יד זַא ,סיורַא טערקעד םעד ןוֿפ טגנירד

 .ןיד.תיב רעד טנעטכּפמָאק ןעװעג אֿפוג ןדָיי ןשיװצ ןסעצָארּפ רַאפ זיא טרָאד תעֶּב ,ןיורק רעד ןיא עימָאנָאטױא

 49 רשעפ;. א 4 ק. 10 1180: ,26 640ז:םטומ {ט 4166 ןט460:טתװ (,(,67

 ןטססטוג /גטזגהגתו 06 90ץ50269:40 20 טמם 64 00116(1תג 1.8?הסז/ת8וװ טמ8 סטומ םצסקנמסט5

 וקפוגפ 46 !ט04016םסושס ק2ז6םט5 80 2116:2 000 מו 4666עט24 460 6סמג!תטזג {36106:ה'

 552 2 .תיצנ םרלבלעגניר 8
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 .עטקַארַאכ ןצניװָאוּפ עשילוּפ עלַא ןוֿפ זיא סָאװ ,"ךוב עשידִיי , עקיזָאד סָאד ,ןטסירק
 .רעטקַארַאכ ןכעלטמַא ןַא ןגָארטעג טָאה ,עיװָאזַאמ רַאֿפ רָאנ שיטסיר

 ןיא ןוא ,50800214 נ"א דנַאלגנע ןיא רימ ןֿפערט גנונעדרָאנַײא עכעלנע ןַא
 םעד טַאהעג עיװָאזַאמ ןיא "ךוב עשידִיי , סָאד טָאה יצ .ןט060ז6215!סז נ"א עיכעשט
 ןשידִיי םעד רעביא לָארטנָאק םעד ונַײהד ,502002/18ג עטנָאמרעד יד יװ ליצ ןקיבלעז
 סע .טסּוװַאב טשינ זיא--רצוא-הכולמ ןוֿפ ןקעווצ עלַאקסיֿפ בילוצ ךעלריטַאנ-- ,ןגעמרַאֿפ
 ךשמב ךָאנ קצָאלּפ ןיא דימ ןֿפערט *ְךוב עשידִיי, סָאד זַא ,ןכַײרטשוצרעטנוא יַאדּכ זיא
 יד טימ ןרָאװעג טקינײארַאֿפ ןענַײז ןדִיי רעקצָאלּפ יד יװ םעד ךָאנ ,ה"י ןט16 ןוֿפ
 .ןדִיי-ןיורק

 יד ּוװ ,ןטכירעג-שזַארטיּברַא ךרוד טּפשמעג ךיױא ןרעװ ןדִיי ןשיוװצ םיכוסכיס
 .סטכירעג ,רעטכיר-דנַאל רעד :לדַא-ןטמַאַאב םעד ןוֿפ טשרקיצ רעד ןעוועג ןענַײז םיררוב
 .ַא"א ישס1541: ,רַאטָאנ

 עטקידלושַאב יד ךיז ןפוררַאֿפ גנורעקלצֿפַאב רעכעלטסירק רעד טימ ןסעצָארּפ ןיא
 (ןט5 םספזזטזמ) "טכער רעזנוא, רעדָא (ןט5פ {ט0210216) "טכער ןשידִיי , םעד ףיוא ןדִיי
 סָאד ןוא ,ןעגנערב ןֿפרַאד ייז סָאװ ,תודע לָאצ יד טמיטשַאב סָאװ ,ןטפ םעד ףיוא ןוא
 ,ןגַארֿפ יד .ןימרעט ןטמיטשַאב ַא וצ ןטפ עקיזָאד סָאד ןעגנערבוצרַיֿפ יז טלעֿפַאב טכירעג
 םעד ןיא טלדנַאהַאב ןיוש רימ ןבָאה ,ןינע ןקיזָאד םעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענעז סָאװ
 ןּבָאה רימ יצ ,םעד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא זַא ,ןקרעמַאב רָאנ ָאד ןליוו רימ .לטיּפַאק ןטשרע
 ,ללּכ ןרַאֿפ רעדָא םידיחי רַאֿפ ןגעליווירּפ טימ ןוט וצ ןלַאֿפ עטכַארבעג ןביוא יד ןיא
 רעד ןוֿפ ןטכיש ערעדנַא וצ יו טקנוּפ ,ןדִיי וצ עגונב ןדנעװנָא טכירעג סָאד טגעלֿפ
 ןיא ןבָאה סע עכלעוו ,ןעמרָאנ עכעלטכער ענעי ,עטכַאלש רעד לשמל יװ ,גנורעקלעֿפַאּב
 .ןגצליוװירּפ עקיזָאד יד ןעוװעג ללֹוּכ ךיז

 ןוא ןטסירק ןשיװצ םיכוסכיס ןיא תודע יד ןוֿפ טייקירעהעגנָא רעד ךייש זיא סָאװ

 ךיז ללּכ ךרדב זַײרק רעדָארגעשיװ ןוא רעקנָאלּפ ןוֿפ קיטקַארּפ-סטכירעג יד טָאה ,ןדִיי
 רעד ּוװ ,ןיורק רעד ןיא ןעװעג זיא שרעדנַא .עגַארֿפ רעקיזָאד רעד טימ ןעמונרַאֿפ טינ
 ןיא ןיוש זיא ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיװצ םינינע עסיוועג ןיא תודע עטשימעג ןוֿפ ּפיצנירּפ
 סָאד טסילשַאב לַאֿפ ןייא ןיא רָאנ *?.טריֿפעגכרוד ןעוועג ןגעליווירּפ-לַארענעג עטסטלע יד
 רימ יװ +"ןדִיי ןשיװצ ןוֿפ רָאנ ןרעװ ןֿפורעג ןֿפרַאד תודע זַא ,טכירעג רעדָארגעשיװ
 אמּתסמ - הרוּת-רֿפסַא ַײב ןרעוװש ןזומ עיװָאזַאמ ןיא ןדִיי ןגעלֿפ ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה
 ןוֿפ "טייק, רעד ַײב רעדָא -- ??סעמוס ערעסערג ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעװ
 ,81125 ,,7*401026 :יז טסייה ןגעליױוירּפ-ןיורק יד ןיא) 264 02116ת2זמ --ריט-לוש רעד
 רעד ןיא *סעמוס ערענעלק ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעו םּתסה ןמ--({סזמוצ'*
 טשינ זיא עמוס יד ןעװ ,ןלַאֿפ ןיא אתיירואד-העוֿבש ַא ןגעליווירּפ יד ןעמיטשַאב ןיורק
 5,סענווירג ענרעבליז 50 ןוֿפ רענעלק ןעוועג

 51 רשצפ-., ואז 1=,ואז 4 ם. 82ט11 10, 87.
 ,28 ירַאּפ ,טוטַאטס רעשילָאק = 2

 53 רשץּפנ, ןאז 5,230, 1490: ,...86 ם80זגומו 6סס/סעסעטמ? ןט460... 18 4טגס35 5685

 {68168 6606/6 465169 סםסזמומ8ם 640 64 {ט 6 615".

 54 רֶׁשעצע, ואז 16 17, 1435: ,80402 !טצ6ג ססתפצס?טס!תסממ ֹות שש גזפסמ808

 ןטע8תנסמ+םומ ןקץ6508/6 פטקסז 2060216"

 55 רֶעפע., אז 3, 338, 339, 1479 +

 ןימ ַאזַא טנָאמרעד טינ טרָאװ ןײא ןײק טימ דוטַארעטיל רעשי:בר רעצנַאג רעד ןיא טרעװ ֿבגַא

 ןיא תמחמ ,"ץֿפה תטיקנב ןינק תלבק, רעד ןַײז טנעקעג טינ רעכיז טָאה סָאד ;לוש ןוֿפ טײק רעד ַײב העוֿבש

 ףרַאד ןינע רעקיזָאד רעד .(םילטלטמ) ץֿפח ןכעלגעװַאב ַא ןַײרַא טנַאה ןיא ןעמענ טזומעג ןעמ טָאה לַאֿפ ַאזַא

 .ןרעו טשרָאֿפעגסױא ךָאנ

 .1367 ןוֿפ ןטיורג סעד ריִמיזַאָק ןוֿפ געליווירפ רעד 7
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 ןוֿפ עמוס ַא ןגעװ ּת"ס ַא ַײב העוֿבש ַא ןוֿפ לַאֿפ ַא ןריטָאנ ןטקַא רעדָארגעשיװ יד

 .רַאֿפ רערענעלק רעד ןוֿפ קורדסיוא ןַא םינּפַא זיא טקַאֿפ רעקיזָאד רעד **,'רג קָאש 0

 ללכב ןוא ןיורק רעד ןוֿפ ןדִיי יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא ןדִיי עשיװָאזַאמ יד ןוֿפ טייקכעלגעמ

 ְרעֶמַערָא רעד ןוא ןיורק רעכַײר רעד ןשיווצ קוליח םעד ןוֿפ גנולגיּפשּפָא עכעלטכער ַא

 ,עיװָאזַאמ

 םינכש עכעלטסירק ערעייז ןוא ןדִיי יד .ןש

 יוטַאק ןשיװָאזַאמ םעד ןוֿפ גנויצַאב רעד ןגעוו ענַארֿפ רעד וצ - ,רעלק רעד
 ןיא ןעװעג ןענעז סָאװ ,םירוקמ יד ודנוא ןביג ןדִיי עקיטרָא יד וצ רעלק ןשיל
 ּפיצנירּפ ןיא גנויצַאב עקיזָאד יד זיא אמּתסמ .לַאירעטַאמ קינייװ רעייז ,תושר רעזדנוא
 ןעמונרַאֿפ טָאה סע סָאװ ,גנולעטש יד יװ ללכב ,ןיורק רעד ןיא יװ שרעדנַא ןעוועג טינ
 רעטיירּב ךיז ןלעטשוצּפָא טרָא רעד זיא ָאד טשינ .ךריק עשילױטַאק יד ןדִיי יד יבגל
 רעד ןוֿפ גנוָיצַאב יד זיא לעיציֿפָא זַא ,טנַאקַאב טוג זיא סע .עמעט רעקיזָאד רעד ףיוא
 ןַײז ןענוֿפעג טָאה סָאד .עכעלדנַײֿפ שוריֿפב ַא ןעװעג ןדִיי יד וצ ךריק רעשילױטַאק
 ערעװש עטנַאקַאב יד ןטלַאהטנַא ןבָאה עכלעװ ,ןסולשַאב עלַאדָאניס יד ןיא קורדסיוא
 ללכב ,שובלמ ןֿפױא עטַאל רעשידִיי ַא ןגעװ ,ןדִיי רַאֿפ ןסַאג ערעדנוזַאב ןגעוו תונקּת
 טָאה רעלק רעד .הֿביֿבס רעכעלטסירק רעד ןוֿפ ןדִיי יד ןרילָאזיא ןוֿפ םעטסיס עצנַאג יד
 .רעטלעלטימ רעכעלטסירק רעשיטַאנַאֿפ רעד ףיוא העּפשה ןוא טעטירָאטױא ןַײז טימ ךיוא
 טריֿפעג טָאה עטצעל יד סָאװ ,ףמַאק ןשימָאנָאקע םעד טציטשעג טֿפַאשלעזעג רעכעל
 ןזעיגילער םעד ןַאלּפ ןטשרע ןֿפױא קידנקורסױרַא ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד טימ
 םעד ןגעוו ןגָאז סָאװ ,ןעז ןליו רימ .ןטקַאֿפ עטנַאקַאב ןײמעגלַא ןענעז סָאד .טנעמָאמ
 .עיװָאזַאמ עגונב ןטקַא ערעזדנוא ןינע

 ,ןטסירק רעביא ןסעצָארּפ עקינייא ןריטָאנ ה"י ןט15 ףוס ןוֿפ ןטקַא רעקצָאלּפ יד
 טלדנַאה אמּתסמ ?."טריזיַאדוי, ןרָאװעג ןענעז ייז זַא ,ןעועג דשוח טָאה ןעמ עכלעוו
 ג"ַא יד טײרּפשרַאֿפ טלָאמעד ןבָאה סע סָאװ ,תוסרוקיּפַא רעזעיגילער רעד ןגצוװ ָאד ךיז
 רעטלצניײארַאֿפ ַא .שיוװָאזַאמ רעקידתונכש רעד רעביא ןלױּפ-סיורג ןוֿפ "רעדירב עשיכעשט,
 רעשיװָאזַאמ ַא זַא ,זדנוא טלייצרעד ,םירוקמ יד ןיא ןרָאװעג טיהעגֿפױא זיא סָאװ ,טקַאֿפ
 ַײב סָאװ ,('סעקַאשז,) רעליש יד דצמ ןלַאֿפנָא ןגעק ןדִיי יד טצישעג טָאה רעכעלטסַײג
 סע סָאװ ,לייטרוא ןַא זיא סָאד .תוליגר ןימ ַא ןרָאװעג ןיוש ןדִיי וצ האניש יד זיא יז
 "רַאלָאכס, רעשזמָאל םעד רעביא רעטָאיּפ ּפוקסיב רעקצָאלּפ רעד ןגָארטעגסױרַא טָאה
 ץעוי-טָאטש רעשזמָאל םעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא זיא סָאװ ,ַאלעזדָאמ  ווַאלסינַאטס
 "קַאשז, ןטנָאמרעד םעד טּפשמרַאֿפ רעכלעוו ןוא ,םירחוס עשידִיי ףיוא לַאֿפנָא ןַא רַאֿפ
 סּפוקסיב םעד ףיוא ץצוי-טָאטש רעשומָאל רעד ךיז טֿפוררַאֿפ עדער ןַײז ןיא .הסיֿפּת וצ
 .רעביא ייז 1 ,ןדִיי = ןלַאֿפנָא ןלעו סָאװ ,"סעקַאשז, יד ןריטסערַא וצ גנונעדרָארַאֿפ
 0 וי ,טכירעג-ּפוקסיב םעד ןבעג

 עשיוָאזַאמ יד ןדניברַאֿפ םיקסע-טידערק עטסקידעבעל יד -- עטכַאילש יד
 ה"י ןט15 ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא .עטכַאילש רעד טימ סרערצכָאװ עשידִיי
 ןֹוא רעדָארגעשיװ יד ןוֿפ רוטנעילק יד ךעלסילשסיוא טעמּכ עטכַאילש יד טעדליב
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 29 עיָאזַאמ ןיא ןרִיי ןוֿפ עטכישֲעג רעד ֹוצ

 רעד טעמּכ ןעװעג טלָאמעד זיא ריקנַאב ןוא רחוס רעשידִיי רעד .ןריקנַאב רעװעשרַאװ
 םעד ןקידיוֿפַאב וצ תלוכיב ןעװעג זיא סָאװ ,טנעמעלע רעכעלטֿפַאשטריװ רעקיצנייא
 טָאה ָאד .עיװָאזַאמ רענענַאטשעגּפָא שימָאנָאקע רעד ןיא טידערק-לדנַאה ןוא .טלעג
 עטכַאילש רעד ןשיװצ ףמַאק ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס ןוֿפ טנעמָאמ רעד וליֿפַא טלעֿפעג
 רעד ףיא העּפשה עוויטיזָאּפ ַא טַאהעג ןיורק רעד ןיא טָאה סָאװ ,םוטרעגריב םעד ןוא
 רעטלעלטימ ןיא עיװָאזַאמ ןיא זיא טַײז ןייא ןוֿפ ןדִיי וצ עטכַאילש רעד ןוֿפ גנולעטש
 םעד ןוא עטכַאילש רעד ןשיװצ םזינָאגַאטנַאדנַאטש ןייק ןעװעג טשינ ירמגל טעמּכ
 ךָאנ זיא טשריֿפ ןוֿפ טכַאמ יד ,ֿפַאש ןיא טשרע ךיז ןטלַאה ןדנַאטש יד ;םוטרעגריב
 ןוֿפ םענייק ןוא ןדנַאטש יד ןוֿפ גָאװכַײלג יד ןטלַאהוצֿפױא ידּכ ,קרַאטש גונעג ןעוועג
 ןוֿפ ןעגנוצענערגַאב עטשרע יד) .העּפשה רעשיטילָאּפ רערעסערג ַא וצ- ןזָאלוצ טשינ ייז
 ןוֿפ ה"י ןט15 ףוס ףיוא סיוא ןלַאֿפ םיחטש-דנַאל ןעקנעשרַאֿפ וצ טכער סטשריֿפ םעד
 ןעװעג ןעניז ןשינטצ ןיא םוטרעגריב עשיװָאזַאמ סָאד ןיא רעדיװ טַײז רעדנַא רעד
 זַא ױזַא ,םירעױּפ ןוא עטכַאילש רעד ןוֿפ ֿבור סָאד ךיז טריטורקער סע :עשילױּפ ַא
 זיא םוטרעגריב סָאד ּוװ ,ןיורק רעד וצ ךוּפיהל ,ָאד טָאה טנעמָאמ רעלַאנָאיצַאנ רעד
 .טליּפשעג טשינ עלָאר םוש ןייק ,טשטַײדרַאֿפ קרַאטש ןעוועג

 עטסעב יד ריקנַאב ןשידִיי םעד רַאֿפ ןעװעג זיא עיװָאזַאמ ןיא עטכַאילש עקיזָאד יד
 רערעכָאװ רעשידִיי רעד זיא עטכַאילש רעד טימ סעיצַארעּפָא-טידערק יד ךרוד .רוטנעילק
 טעֿבוחרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,ץישטכַאילש רעד ,ןגעמרַאֿפ סצישטכַאילש םוצ ןעמוקעג טֿפָא
 טָאה ,תואלחנ עכעלגעװַאבמוא ענַײז ןוֿפ עיטנַארַאג רעד רעטנוא הוולמ ןשידִיי םעד ַײב
 ערעַײט ןלָאצ וצ טיירג ןעװעג זיא רע ;ֿבוח םעד ןקוליס וצ טלַײאעג קרַאטש טשינ ךיז
 ךשמ ןיא ןוא ןסקַאװעג ֿבוה רעד זיא טַײצ רעד טימ ;ןֿפָארטשטלעג ןוא רעטנעצָארּפ
 זַא ןעװעג זיא ףוס רעד ןוא .טלּפָאטרַאֿפ יו טצמּכ ךיז רע טָאה טַײצ .רָאי ַא ןוֿפ
 ןוֿפ טנעה יד ןיא ןייגרעבירַא טגעלֿפ קעטנָאיַאמ סֿבוח-לעב םעד רעדָא עמוס עשּפיה ַא
 ןה ,עטכַאילש עניילק יד ןה רימ ןעניֿפעג תוֿבוח-ילעב עקילעדַא יד ןשיװצ .הוולמ םעד
 ,לדַא-ןטמַאַאב ןטלעטשעג ךיוה םעד

 רעשיװָאזַאמ רעד ןשיװצ ןעגנּויצַאב יד ןגעװ ןבָאה רימ סָאװ ,ןטקַא רָאּפ יד
 ױזַא .עטוג ץנַאג ןעװעג ללֹּכ ךרדב ןענעז ייז זַא ,תודע ןגָאז ,ןדָיי יד ןוא עטכַאילש
 ןַא רַאֿפ ןדִיי טימ תוֿפּתושב עטכַאילש רעד דצמ תוֿברע ןוֿפ ןטקַאֿפ םירוקמ יד ןריטָאנ
 5? ןטסירק ןוא ןדִיי ןשיוװצ םיררוב יו סױרַא ךיוא ןטערט סעצישטכַאילש *:;ןדִיי רעדנַא
 55 אֿפוג ןדִיי ןשיװצ ךיוא ןוא

 םעד טימ ןדִיי עשיװָאזַאמ יד ןוֿפ סעיצַארעּפָא-טידערק יד--.םוטרעגריב סָאד

 .עטכַאילש רעד טימ יו ,סָאמ ַאזַא ןיא טגַײװצרַאֿפ ןעוועג טשינ ןענעז םוטרעגריב

 ןסיב רערעַײט ַא ןעװעג ןטַײצ ענעי ןיא זיא האוולה ַא .טינ שודיח ןייק זיא סָאד ןוא
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 עיװָאוטפ ןיא ןדיי ןוֿפ טטכישענ רעד וצ 20

 ןרָאװצג טדנעװרַאֿפ זיא ,ןַײרּפ ןרעַײט ַא רַאֿפ ןעילעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,טלעג סָאד

 זיא ֿבוח םעד ןקוליס ןוא ,ןקעװצ-ךױרברַאֿפ ףיוא רָאנ ,עיצקודָארּפ ףיוא טשינ לֹלֹּכ ךרדב

 ךיז טָאה האוולה ַא ןכַאמ ,רעװש רעייז ןעוועג קידנעטש ֿבוח:לעב םעד רַאֿפ רעבירעד

 ןיא זיא ךעלגעמרַאֿפ ןוא ,שטנעמ רעכעלגעמרַאֿפ ַא רָאנ ןביולרעד טנעקעג רצבירעד

 האוולה ַא טָאה רעגריב רעד .רעמיטנגייא-דרע רעסיורג רעד רָאנ ןעװעג ןטַײצ ענעי

 טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,גנורעכיזרַאֿפ עקיצנייא יד ןוא ,לַאֿפטױנ ַא ןיא רָאנ ןעמונעג

 -רַאֿפ-טשינ סָאד .ןוּכשמ רעכעלגעװַאב ַא רעדָא תוֿברע ןַא ֿבור-יּפ-לע ןעוועג זיא ,ןבעג

 רעדילָאס ןייק ןרעװ טנעקעג טשינ רעבירעד טָאה םוטרעגריב עשיװָאזַאמ עכעלגצמ

 םעצד ןוא ןדַיי ןשיוװצ םיקסע-טידערק עקַאט ןענעז .ןרָאטידערק עשידִיי יד רַאֿפ טנעילק

 רעד ןגעװ .ןטלעז רעייז ןצוװעג ,ה"י ןט15 טֿפלעה רעטשרעצ רעד ןיא טרֿפב ,םוטרעגריב

 תודע טגָאז רעגריב רעמישטָארקַאז יד ןוֿפ ,לשמל ,טײק;עֿפ-לָאצ רעד ןוא טײקכעלגעמרַאֿפ

 וליֿפַא ןעוו ; רעגריב ףניֿפ ןוֿפ עּפורג ַא טַײלטנַא 'רג קָאש 8 ןוֿפ עמוס ַא זַא ,טקַאֿפ רעד

 יד ןוא ייז ןוֿפ רענייא רָאנ ןעװעג זיא ֿבוח.לעב רצתמא רעד זַא ,ןעמעננָא ןלָאז רימ

 גנוקיטעטשַאב ןײק המישר רעד ןיא ןבָאה רימ סָאװ ףיוא--.,םיֿברע ןענַײז עקירעביא

 צֵשיִדָיי יד ןבָאה יורטוצ ןקירעביא ןייק זַא ,רָאלק טקַאֿפ רעד ךָאד טזַײװַאב -- ,טינ

 .טַאהעג טשינ םוטרעגריב םעד ןוֿפ טײקיײעֿפ-סגנולָאצ רעד וצ תיבירב-םיולמ

 יד ןיא ,הֿפוקּת רעזדנוא ןוֿפ ףוס םוצ לַאקידַאר ךיז טרעדנע דליב עקיזָאד סָאד
 ךיז ןריטורקער ןרָאטידערק עשידִיי יד ןוֿפ תוֿבוח-ילעב יד .ה"י ןט15 ןוֿפ ןרָאי רעפס
 .נייא רעד טרירעּפָא סע ּוװ ,דָארגעשיװ ןיא טרֿפב ,םוטרעגריב םעד ןוֿפ ֿבור סָאד ןיוש
 סייטש תועמשמ .1493--1491 ןרָאי יד ןיא ןענעק ןטקַא יד ןכלעװ ,ֿבקעי דִיי רעקיצ
 .רעביא ןבָאה סע עכלעװ ,עֿפָארטסַאטַאק רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא טקַאֿפ רעקיזָאד רעד
 טימ טקידנערַאֿפ ךיז טָאה עכלעו ןוא טַײצ רענעי םורַא ןדִיי רעדָארגעשיװ יד טבעלעג
 יד ןוֿפ ןברוה ןלעירעטַאמ םעד טימ ןוא הליהק רעשידִיי רעד ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ םעד
 טקעלקעג ךָאנ ןבָאה *ןלַאטיּפַאק, ערעיײז ??ןבילבעגרעביא ןענעז סָאװ ,ןדִיי קיניײװ
 טָאה ייז ַײב סָאװ ,סרעשיֿפ ןוא רעקרעװטנַאה רעדָארגעשיװ יד טימ םיקסצ-טידערק רַאֿפ
 .'רג קָאש 2 ןֿפָארטַאב האוולה עטסערג יד

 ןוא ןדִיי ןשיװצ םינינע רַאֿפ טכירעג ןוֿפ ץנעטעּפמָאק רעד וצ ךייש זיא סָאװ

 2010 5604טו+טז ללּכ םעד ַײב ןטלַאהעג טשינ ךיז ,סיוא טזַײװ ,ןעמ טָאה ,רעגריב

 רַאֿפ ןה ,טכירעגדנַאל םעד רַאֿפ ןה ןגָארטעגסױרַא ןרעוװ םיכוסכיס יד .?סזטחמ 1617

 טיהצגֿפױא טינ רעדייל ךיז ןבָאה סע .ןטצעל םעד רַאֿפ רקיצ רעד ,טכירצעגדָארג םעד

 ןיא החנה רצזדנוא ןָאק םֹורַא ױזַא ,(עשרַאװ ץוח) ה"י ןט15 ןוֿפ ןטקַא עשיטָאטש יד

 ןכַאמּפָא יד ןיא סָאװ ,רעבָא טקַאֿפ רעד .ערעכיז טולָאסבַא ןייק ןַײז טשינ טרּפ םעד

 רעגרובעדגַאמ רעדָא רעמלעכ,) טכער ןשיטָאטש רעיײז ןוֿפ ּפָא רעגריב יד ךיז ןגָאז

 ןיא ללּכ ךרדב ךיז ןבָאה ןדִיי יד זַא ,הרעשהַא רַאֿפ דנורגַא זדנוא טיג ??,("טכער

 .טכירעג ןשיטָאטש ןוֿפ ץנעטעּפמָאק רעד ןגעק טרעכיזרַאֿפ רעגריב יד טימ םיקסצ

 םוטרעגריב םעד טימ ןדִיי יד ןשיװצ ןבעלנעמַאזצ םעד ןגעװ ענַארֿפ רעד וצ
 ןיא ןדִיי זַא ,טלייצרעד ץיטָאנ ןייא .תוצידי עגרַאק רעייז רָאנ םירוקמ יד זדנוא ןביג
 ַײברעד ןצנָאמרעד ןטקַא יד ??;ןטסירק יד טימ תונכש ןיא טניֹוװעג ןבָאה דָארגעשיװ

 ,*עיװָאזַאמ ןיא טצעזַאב ןדיי יד ךיז ןכָאה ּוװ ןוא ןעוו, לקיטרַא ןַײמ ןיא םעד ןגעוו רעכעלריֿפסױא 4

 .58 *ז ,} *שינטנעקדנַאל

 65 רע ץצצ., ןאע 4, 261411, 5, 1491 ז.: ,1100. 216תג. 101602. 161. צז 2, 293, 1494: ןס238-
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 21 עיװָאזַאמ ןיא ןדִיי ןופ עמכלשעג רעד דצ

 רעזַײה טעטש יד ןיא ךיא ןגָאמרַאֿפ ןדִיי .לײט:טָאטש רעדָא סַאג עשידיי ןייק טשינ

 עכעלטכירעג ןוֿפ ךמס ןֿפױא רעדָא ,תוינק ךרוד ןַײא ךיז ןֿפַאש ייז סָאװ ,רעצעלּפ ןוא

 .ַאב ןדַיי ןעװ ,ןטקַאֿפ ךא ןענעק רימ ?.תובוח עטקוליסעג-טשינ יד רַאֿפ טעיצוקצזקע

 רעקיבלעז רעד ןוֿפ רעגריב ,ןטסירק רעטערטרַאֿפ עכעלטכירעג ערעייז רַאֿפ ןעמיטש

 55 טָאטש
 .דלַאװג וליֿפַא ,םיכוסכיס ןייק טלעֿפעג טשינ םינּפַא ןבָאה טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ

 ,ןטקַא יד טול ןדִיי ןרירוגיֿפ--שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאד ןוא--ייז ןיא סָאװ ,םישעמ

 שיטקַאֿפ זיא סָאד זַא ,זַײװַאב ןייק טשינ ןבָאה רימ ,תמא ?".דצ רעטקידלושַאב רעד יו

 טקידנערַאֿפ ךיז ןבָאה ןסעצָארּפ עקיזָאד יד ױזַא יו ,טשינ ןסייוו רימ תמחמ ,ןעוועג ױזַא

 טרעלקרעד ןוא טנקייל דיי רעד לַײװ ,לובליב ַא טימ ןוט וצ ָאד ןבָאה רימ ּזַא ,ךעלגעמ

 רעקיזָאד רעד ףױא ןַײש עסיוועג ַא .תודע ךרוד דלושמוא ןַײז ןזַײװַאב וצ טיירג ךיז

 ףיוא ןָא ןלַאֿפ ןדִיי ןעוו ,ןלַאֿפ ךס ַא ןריטָאנ סָאװ ,ה"י ןט16 ןוֿפ ןטְקַא יד ןֿפרַאװ עגַארֿפ

 תמחמ ,םילובליב ןייק םּתס טינ ןענעז סָאד .קרַאטש ץנַאג טֿפָא יז ןדנּוװרַאֿפ ןוא ןטסירק
 ןוא ןעזעג ןיילַא ןדנּוו יד טָאה טכירעג סָאד זַא ,טנָאמרעד טרעװ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא

 .נָא וליֿפַא ןלָאז רימ ביוא .גנוקידלושַאב רעד ןוֿפ טייקיטכיר רעד ןיא טגַײצעגרעביא ךיז

 יד ךָאד ןֿפרַאו ,ןקידײטרַאֿפ וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןעוװעג ןענעז ןדִיי יד זַא ,ןעמענ

 ,רעטלעלטימ ןיא ןדִיי ןשילױוּפ ןוֿפ תוהמ םעד ףיוא ןַײש רעדנַא ץנַאג ַא ןטקַאֿפ עקיזָאד

 .."דימּת דחֿפמ םֶדָא ירשַא :קוסּפ ןטױל םיא ןלעטשוצרָאֿפ ךיז טנייוועג זיא'מ סָאװ
 הליהק רעדָארגעשיװ רעד ןוֿפ עֿפָארטסַאטַאק רעד ןיא ךיוא זַא ,ןַײז רעשמ געמ ןעמ

 .עלָאר עװיסַאּפ ןייק טליּפשעג טשינ םוטרעגריב סָאד טָאה 91 -- 1490 ןרָאי יד ןיא

 ילבֿפױא ןשימָאנָאקע ןוֿפ הֿפוקּת ַא זיא ה"י רעט16 בייהנָא ןוא רעט15 ףוס רעד

 רָאי ןוֿפ םולש רענריוט םעד קנַאדַא .טרֿפב םוטרעגריב םעד ןוֿפ ןוא ללכב ןלױּפ ןיא

 ױלּפסקע רעכעלטֿפַאשטריװ רעטיירב ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ןלױּפ טָאה 6

 דנַאטשוצ םעַײנ םעד ןוֿפ .ןװַאה רעקיצנַאד םעד ןוא גנוצֿפעל .לסַײװ רעד ןוֿפ עיצַאטַא

 ןענעז סָאװ ,םוטרעגריב ןוא עטכַאילש עשיװָאזַאמ יד ןסָאנעג סָאמ רצסיורג ַא ןיא ןבָאה

 ןוֿפ ןצניװָארּפ ענעזעװעג יד טימ ןעגנוָיצַאב-סלדנַאה ןיא ןענַאטשעג םינומדקמ ןיוש

 רעד ןוֿפ גנורַאֿפרעד יד .טצענערגעג טקעריד ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,ןדרָא ןשטַײד

 טייג םוטרעגריב ןוֿפ גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע יד זַא ,זדנוא טנרעל עטכישעג רעשידִיי

 ןוא ןלַאיצָאס םעד ןוֿפ גנורעגרערַאֿפ רעד טימ טנַאה ַײב טנַאה םוטצמוא ןוא דימּת

 טרזח רעכלעוו ,סעצָארּפ רעשימָאנָאקע ןַא זיא סָאד דִי ןוֿפ ֿבצמ ןכעלטֿפַאשטריװ

 םעד ןגצװ ןוַײװַאב עטקעריד .טײקכצלטקניּפ רעשיטַאמעפטַאמ ַא טימ טעמּכ רעביא ךיז

 עגונב רָאנ רימ ןבָאה ןדִיי יד ןוא םוטרעגריב םעד ןשיװצ ףמַאק .ןלענָאיצידַארט ןקיזָאד

 ןכָארבעגסױא ,עדנַאגַאּפָארּפ סָאנַארטסיּפַאק תמחמ ,סָאה 1454 רָאי ןיא ּוװ ,עש רַאװ

 ךיז טקידנערַאֿפ ןוא טֿפרַאשרַאֿפ רעמ ץלַא טרעװ ףמַאק רעד ּוװ ןוא ןדִיי ףיוא םָארגָאּפ ַא
 טול ןעמ ףרַאד ןגעװטסעדנוֿפ .עשרַאװ ןוֿפ שוריג ןשידִיי ןקילײװטַײצ ןטימ 1483 ןיא

 ערעדנַא יד ךיוא ןוא הליהק רעדָארגעשיװ יד זַא ,ןעמעננָא ןטײקכעלנַײשרָאװ עלַא

 .ללּכה ןמ אצוי ןייק ןעװעג טינ טרּפ םעד ןיא ןענעז עיװָאזַאמ ןיא תוליהק עשידִיי

 םעד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןקיטַײצכַײלג טעמּכ םעד טימ ףמַאק ןקיזָאד םעד קידנכַײלגרַאֿפ

 ןוא רעדָארגעשיװ יד ןוֿפ שוריג םעד ןטכַארטַאב ןעמ ןָאק ,ןיורק רעד ןיא ףמַאק ןכעלנע

 רָאי ןוֿפ } טנומגיז ןוֿפ געליווירּפ םעד ךיוא ןוא ה"י ןט15 ףוס םוצ ןדִיי רעװעשרַאװ

 5  רֶׂשצִּפמ, ואז 4, ק. שט, 1481
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 עיװָאנַאמ ןיא ןולי ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ 22

 ּפָא ןסילש סָאװ ,ןטקַא רַאֿפ-- ?,לדנַאה ןשידַיי םעד קרַאטש טצענצרגַאב רעכלעוו ,1
 רעד ןיא ךָאנ ןביױהעגנָא םינּפַא ךיז טָאה רעכלעו ,ףמַאק ןקיזָאד םעד ןוֿפ עכָאּפע ןַא
 .ה"י ןט15 טֿפלעה רעטייווצ

 יד ןשיװצ ןעגנוָיצַאב עכעלטֿפַאשטריװ יד ןוֿפ חטש רעד -- .םירעיוּפ יד
 .ָאמש ַא רעייז ,םירוקמ יד טול ןטּפשמ לָאז'מ ביוא ,ןעוועג זיא ןדִיי יד ןוא םירעיוּפ
 ןיא רָאנ טָאה רעױּפ רעקיגנעהּפָא ךעלטֿפַאשטריװ ןוא רעכעלגעמרַאֿפ-טשינ רעד .רעל
 יד ןוֿפ .רערעכָאװ ןשידִיי םעד ַײב האוולה ַא ןעניגרַאֿפ ךיז טנָאקעג ןלַאֿפ .םַאנסיוא
 טֿפערטַאב ,םירעיוּפ ןעילעג ןבָאה סע סָאװ ,תואוולה ןגעוו ןציטָאנ ענעבילבעגרעביא ייווצ
 טכַײל טשינ ,סיוא טזַײװ ,זיא ייז ןוֿפ םענייא 250 עטייווצ יד ןוא ?:'רג 40 עטשרע יד
 רע טָאה ,ץיטָאנ רעד ןיא טלייצרעד טרעװ סע יװ ,לַײװ ,בוח םעד ןלָאצַאב וצ ןעוועג
 רע זַא ,טרעלקרעד לָאמ ןטירד םוצ ןוא טכירעג םוצ טלעטשעג טשינ לָאמ ייווצ ךיז
 הוולמ םעד ןבעגוצּפָא טיירג רעסעב זיא ןוא ןֿפָארטשטלעג ערעווש יד ןגָארט טשינ ןָאק
 ןעוװעג םיּכסמ טָאה טכירעג סָאד סָאװ ףיוא ,ןגעמרַאֿפ ןַײז ןוֿפ לייט ַא

 ערעייז ןוֿפ תואלחנ עכעלגצװַאבמוא יד ןעמונרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,םיוולמ עשידִיי יד
 ,םירעיוּפ יד ןוֿפ םיּתב-ילעב יד ןרָאװעג שיטקַאֿפ םעד ךרוד ןענעז ,תוֿבוח-ילעב עשרעױּפ
 .ירטַאּפ ןוֿפ טכער טַאהעג טָאה תיבה-לעב רעשידִיי רעד יצ .טניוװעג טרָאד ןבָאה סָאװ
 יד ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפױא .קֿפס רעסיורג ַא זיא ,םירעוּפ יד רעביא עיצקידסירוי רעלַאינָאמ
 ןיא ןדִיי םעד ןלעטשוצרָאֿפ רעוװש ךיז זיא ןשינעטלעהרַאֿפ עלַאיצָאס עכעלרעטלעלטימ
 .ַאטשעג טלָאװ טקַאֿפ ַאזַא .םירעױּפ טכעלטסירק ענַײז רעביא רעטכיר ַא ןוֿפ עלָאר רעד
 .לעזעג רעכעלרעטלעלטימ רעד ןוֿפ טעטילַאטנעמ רעד וצ הריּתס רעֿפרַאש וצ ַא ןיא ןענ
 "רעקיביילגמוא, ןַא זַא ,שוריֿפב ןעמיטשַאב עכלעוו ,ןצעזעג עשינָאנַאק יד וצ ןוא טֿפַאש
 טָאה הװלמ רעשידִיי רעד ןעװ ,ןלַאֿפ עטֿפָא ךרע יֿפל יד .טסירק ַא ןטּפשמ טינ רָאט
 עטֿפַאשעגנַײא יד טֿפױקרַאֿפ טָאה רע רעדָא ,רָאטַארטסינימדַא ןכעלטסירק ַא טמיטשַאב
 וצ קעװצ םעד טַאהעג אמּתסמ ןבָאה ?,ןטנעילק עכעלטסירק יד ןוֿפ םענייא וצ תואלחנ
 ,טקַאֿפ םעד ךרוד ןעמוקעגֿפױא ןטלָאװ סָאװ ,ןטייקירעװש עשידירוי יד ןקיטַײזַאב
 יװ ,ןענעז םוטנגייא-דרע ןגָאמרַאֿפ טימ .דרע ףיױא טכער ןגָארקעג טָאה דִיי ַא סָאװ
 ןוֿפ ןויטַאגָארערּפ ענעדײשרַאֿפ ,טכער ןכעלרעטלעלטימ ןטיול ,ןדנוברַאֿפ ןעוועג ,טנַאקַאב
 ןיא .ןסינעג טנעקעג טינ ייז ןוֿפ טָאה דיי רעד סָאװ ,רעטקַארַאכ ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ
 32 'רגַארַאּפ יד ןוֿפ ןעגנורדעג זיא סע יװ ,רעמיטנגייא.דרע רעשידִיי רעד טָאה ןיורק רעד
 יד ןטּפשמ ללכ-ךרדב טרָאטעג טשינ ,געליווירּפ ןשירימיזַאק-װַאלסעלָאב םעד ןוֿפ 24 ןוא
 .דרע ןַײז ףיוא טצעזַאב ןעוועג זיא סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב טכעלטסירק

 10 18 זמי קנססעג גאז. 5 פטתוזמ8;ןט52 קז2ץטט1161660 זמ. 11001:2, {{ז. 14, 16.

 71 רשצץפע., ןאז 3, 335, 1479 {

 72 רשץּפצ. ןאז,3, 341, 1479 {.
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 (ה"ב רעד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תוֿבושּתו-תולַאש יד

 (ה"י 17-16 ןיא ןלױּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ רעגייטש-ןבעל ןוא עטכישעג רעד וצ םירוקמ)

 (םילשורפ רעװָאסָאק יכדרמ ןוֿפ

 םעד ןוֿפ תוֿבושּתו-תולֲאש יד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,לַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעד
 טנַאקַאב ,שיקריס לאוי טרעדנוהרָאי ןט17 ביײהנָא ןוֿפ טעטירָאטױא ןשינבר ןטמירַאב
 ח"ב רעד ;"רוט,, ןֿפױא "שדח תיב , שוריּפ ןַײז ןופ תוביּת-ישָאר) ח"ב רעד ןעמָאנ ןרעטנוא
 זיב ךָאנ זיא ,(עקָארק ןיא 1640=='ת ןיא ןברָאטשעג ,ןילבול ןיא 1561=א"כש ןרָאּבעג זיא
 :ןילַא סָאד רָאנ טינ ןוא .ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יװ ןרָאװעג טעברַאַאב טינ גָאט ןקיטנַײה
 ןוא אֿפוג ח"ב םעד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ עקירעהעג ןייק טינ טציא זיב ךָאנ ןגָאמרַאֿפ רימ
 טָאה ץנוצ .מ .י סָאװ ,עיֿפַארגָאיב רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ סא ץלַא ךָאנ טמוק סע
 ןטנעמעלע עשירָאטסיה יד ןגעוו .ןקידירֿפַאב טינ טַײװ זדנוא ןָאק סָאװ ןוא !ןבעגעגרעביא
 ןוויטַאמרָאֿפניא ןַא רעמ טגָארט רע רעבָא ,?לקיטרַא רעלעיצעּפס ןייא ןַארַאֿפ זיא ּתייוש ענַײז ןיא
 ןלעטש ןדירֿפוצ טינ רעשרָאֿפ םעד רעבירעד ןָאק ןוא רעטקַארַאכ

 :עטניא קידנעטש טָאה תוֿבושּתו-תולַאש סח"ב םעד ןיא לַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעד
 רעד) ןלױּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד טימ ךיז ןעמענרַאֿפ סָאװ ,רעשרָאֿפ יד טריסער
 .סױא עקַאט ןצגנערב רעקירָאטסיה ייר עצנַאג ַא ןוא ,(ה"י ןט17 ןוא ןט16 םענוֿפ רקיצ
 ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ןבעל ןטסקינייװעניא םענוֿפ גנורעדליש יד ,תמא +טרָאד ןוֿפ ןגוצ
 .ײשרעד:סנבעל עלַא טינ תמחמ ,עלֹוֿפ רָאג ןייק ןַײז טינ ןָאק ּת"וש עקיזָאד יד טול
 ,ןגָאז רעבָא ןעמ ףרַאד טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ .קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ָאד ןענַײז ןעגנונ
 רעשירָאטסיה רעמ ךס ַא טכַארבעג טרעוו !תוֿבושּתו:תולַאש ענַײז ןוֿפ דנעב ייווצ יד ןיא זַא
 .עטַאמ גונעג ךיוא ןעניֿפעג רימ ּוװ ,טַײצ ןַײז ןוֿפ ת"וש ערעדנַא יד ןיא יו ,לַאירעטַאמ
 רעקירָאטסיה ןרַאֿפ רָאנ טינ טנַאסערעטניא רעייז ןענַײז ת"וש סח"ב םעד .עטכישעג רַאֿפ לַאיר
 יד ןיא ןעניֿפעג טעװ סָאװ ,גָאלָאליֿפ םעד ךיוא ןצונ סיורג ןעגנערב ןענָאק ייז ;ןילַא
 טימ ללש ַא ,לָאצ רעסיורג ץנַאג ַא ןיא טכַארבעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,תודע-תויֿבג שידִיי

 ןגעװ עיֿפַארגָאילביב עכעלריפסיוא ןַא --- .79---62 ז"ז ,1874 גרעבמצל ,"קדצה ריע , ךוב ןַײז ןיא 1

 ,7 'ב ,"לארשי רצוא ,, ןיא עז ןשיקריס לאוי

 2 םצ 18484/ שמ 2, 1115101190009 8ט5 060 קספקסתפסמ 468 ה. /06/ 56:465 ןיא

 .211 - 203 יז ,1904 ,ןגמזטטסג 8. 1881560-1,1:6ז4ז150068 (16561196024+ (}4(.11 :טריטיצ רעטַײװ)

 עשסיװַאלס יד ןיא טדערעג ןבָאה ןדַיי סָאװ ,ךַארּכש רעד ןגעװ לקיטרַא ןַײז יא װָאנבוד .ש 3

 ,ר"פש -- ץצרג וצ תוֿפסוה ענַײז ןיא יֿבּכרה .א .א ;1909 ,1 ,,280620428 6012ק/::8" ןיא ,רעדנעל

 ,ע1ס1סקעה 685062080ת0 880022" ןיא לקיטרַא ןַײז ןיא ץ ּכ ןויצ .ןב 12 */ ,1914 עשרַאװ ,7 3 ו

 ןַײז ןיא ןוא ,219 יז ;1915 עװקסָאמ ,דנַאלסור ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעװ דנַאב ןיא (,,//עק"' "?רַאֿפ)

 רעד ןיא רעּפיש ןֹוא רעצינשיװ .מ 1899 ןילרעב ,"אטילו ןילוּפ ,איסורב םידוהיה תורוקל , גנולמַאז.םירוקמ
 ,ערעדנַא ךָאנ ןֹוא ,388 'ז ,ןטרָאד ,קנצ רֿפ .ג .ע ; 257 *ז ,דנַאלסור ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעטגָאמרעד ןביוא

 *תושדחה ח"בה ּת"וש , ןֹוא ,ז"נּת ,טרוֿפקנַארֿפ ,(תו ג שיה :רעטַײװ טריטיצ) "תונשיה ח"בה ת"וש, 4

 ,ּסעבָאגסיוא עט שר יד ןענַײז עדייב --- .ה"מקת ,ץצרָאק ,תוש דחה :רעטַײװ סריטיצ)



 (ה*ב רצד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תובושתו:תולַאש יד 24

 רעביא טײרּפעעצ ןענַײז סָאװ ,ןסָאלג עקילָאצליֿפ יד וצ ךָאנ ןעמוק רעהַא *,לַאירעטַאמ
 .עיֿפַארגָאקיסקעל רעשידִיי רעד וצ רעַײטשוצ רעקיטכיװ ַא ןענַײז סָאװ ןוא ּת"וש יד

 םעד ןּפעשוצסיוא קינײװ-ליֿפ ןסיוא רימ ןענַײז ?רערעזדנוא טעברַא רעד טָא טימ

 דנעב ייװצ יד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,ןבעל ןטסקיניײיװעניא ןגעוו לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה

 ּת"וש , גנולמַאז רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,תוֿבושּת ענַײז ןיא ךיוא ןוא ּת"וש סח"ב םענוֿפ

 תוּתכמסַא ןוא סעיגָאלַאנַא טכַארבעג ךיוא רימ ןבָאה רעטרע עקינייא ןיא ?,"יארתב םינואג

 ,םירוקמ עשירָאטסיה טרעדנַא ןוֿפ

 סָאװ ,טַײצ רעד ןיא זַא ,רימ ןעעז ,ח"ב םַײב ןעניֿפעג רימ סָאװ ,תועידי יד ןוֿפ

 .תמחמ זַא ןוא .םיֿבושי ןוא רעֿפרעד ,טעטש ןיא ןדִיי ןעניוװ ,ןעלדנַאהַאב רימ
 -- טרעדנוהרָאי רעט16 רעד ןיוש זיא סע םגה) טייקרעכיזמוא ןוא ןלַאֿפנָא רַאֿפ ארומ
 טימ טלגנירעגמורַא טָאטש יד זיא (רעטלעלטימ רעד ןלױּפ ןיא ךעלטנגייא ךָאנ טשרעה
 ֿפײטכַאמרַאֿפ ןרעיומ-טָאטש יד ןיוש ןרעװ ,גָאט רעסיורג ךָאנ זיא סע תצב , ןוא ,רעיומ ַא
 ערענעלק ַא ןגָאמרַאֿפ סָאװ ,רעֿפרעד ןוא ךעלטעטש יד ןגעוו ןגָאז ךיז טזָאל ענעגייא סָאד
 .מורַא ערעזדנוא ךעלטעטש בור סָאד זיא רעבירעד ןוא ,טעטש יד יװ רעניֹוװנַײא לָאצ
 ,ֿבושי ןֿפױא ךיוא ןדִיי ךָאנ ןעניֹוװ ףרָאד ןוא טָאטש רעסיוא ?."רעיומ ַא טימ ןעמונעג
 רעגײטשַא סיוא ןטרָאד ןלעֿפ לָאמוצ זַא ,ןיילק ױזַא זיא תוחּפשמ טשידִיי לָאצ יד ּוװ
 ןענעגונַאב לַאֿפ ַאזַא ןיא ךיז זומ'מ ןוא טֿפירש-תודע ןַא ףיוא ןענעמתח וצ ידּכ תודע ַײרד
 1ס("םינש אלא ומתח אל ֿבושייב היהש יֿפלֹו,) ייווצ טימ רָאנ

 ןגעוו .םיֿבושי עשידִיי עַײנ ףיא ןעמוק ןעגנורעדנַאװ עטסקינייװעניא יד תמחמ

 ןיזעװג ןיב ךיא , .ךָאנ םלוע-תיב ןכָאנ לָאמַא ךיז רימ ןסיוורעד רערצייז גנודנירג רעד
 רװקארק לכימ אוד -- תודצ-תיֿבג ַא ןיא סע טסייה -- ןקסנעלָאמס ==! קיצנלָאמס וצ

 ןיא טגיל תורֿבק ןעד ףיוא רעד ןרעטשרע רעד טשרע רעד .ןיבראטשג זיא ןרעװעקָארקנ
 .ךיוא ל"נה לכימ ןעד 'נוא טכארבג לארשי רֿבק וצ םיא ןבאה רימ .ןיזעװג גנוי ןייא

 ךיז ןעמ טסיװרעד לָאמ שרעדנַא ןַא !ןיטראד תושֿפנ המכ טסיז ןגיל ךיוא

 טָאה'מ ןכלעוו ,ןינע םעד ַײב .שרדמ-תיב ןיא *טָאטש, ַא רעביא ַײרעגירק ַא ןוֿפ סנױזַא

 טרעֿפטנע ח"ב רעד ןוא ,גהנמ ןסיוועג ַא ףיוא ןֿפוררַאֿפ ךיז ןעמ טָאה ,ח"ב ןרַאֿפ טכַארבעג
 ךָאנ ןעמ ןָאק ,תוליהק עכעלטע ןיא גהנמ ַאזַא ןַארַאֿפ ָאי זיא'ס וליֿפַא ביוא , :ףיורעד
 ןוא ,ױזַא טינ ךיז ןריֿפ סָאװ ,תוליהק ערעדנַא רַאֿפ ןיד ןייק ןענרעלּפָא טינ ןוֿפרעד

 ע"טטנָאמרעד ןביוא יד יװ טָאטש עַײנ ַא ךָאנ טּפיוהרעד

 "ה"י 2ט11 ףוס ןזיב 260 בײהנָא ןוֿפ תוֿבושּתו.תולַאש יד ןיא תודע.תויבג עשידִיי, ,װ ָא ש ַא בור .ז 5

 ב"צ יװ ,םיא ַײב רעבָא ןלעֿפ ת"ש לײט ַא -- .157-- 150 .יּפש ,1 'ב ,"ןטֿפירש צשירָאטסיה , יד ןיא

 .א"ע ,ג"ס ,ב"ס ,ט"כ 'יס :"תושדתה ח"בה ּתיוש ,, ןוֿפ ןוא ט*פ ,ט"ע ,ג"ע 'יס :"תונשיה ח"ּבה ת"וש , יד ןוֿפ

 ירעװינוא רעמילשורי ןיא עטכישעג רעשידַיי רַאֿפ רַאנימעס ןיא ןרָאװעג טנעײלעג זיא טצברַא יד 5

 רַאֿפ קגַאד ןַײמ סיוא ָאד קירד ךיא ןעמעװ ,ר ע ב .י ,ֿפ יֿפָארּפ ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ,ה"צרּת ןויס ,טעטיס

 .מיוא .ןבעל ןטסקינײװעניא ןגעװ 'ּפַאק םעד רָאנ רימ ןעגנערב ָאד---.גנוַיצַאב רעמערַאװ ןוא רעגַײז הכרדה רעד

 צשיֿפַארגָאעג ןוֿפ סקעדניא רעד , ןטסירק ןוא ןדִיי ,ןבעל ןשימָאנָאקע םעד ןגעװ יּפַאק יד לַײװרעד ןענעז טזָאלעג

 .עיֿפַארגָאיב סח"ב םעד ךיוא ןוא ח"בה ת"וש יד ןיא רעטרע

 יד טלמַאזַעגֿפיונוצ *יארתב םיגואג, ןיא ןענַײז ,טנַאקַאב יװ .ד"כרּת ,ָאקרוט :עבַאגסוא עטשרע ?

 ,ה"ב ןוֿפ ךיוא ײז ןשיווצ ,ןטעטירָאטױא עשינכר ײר א ןופ ת"וש

 ,'מ 'יס ,תושדחה 5

 'ג 'יס ,ןטרָאד ?

 ,ו"נ 'יס ,תונשיה 0

 ,ד"ס 'יס ,תושרחה ךיוא עז .ק"פל |1629 =} ט"פש ןֹומּת 'ה :ןבעגעגנָא זיא טַײצ יד -- ,ןטרָאד 1

 ,ןײגרעד וצ ןבעגעגנַײא טינ זדנוא ךיז טָאה ,ת"ב רֶעֹד ָאד טנײמ "טָאטּפ עַײנ; רעֶסָאװ--,ו"ק 'יס ןןטרָאפ 2



 25 (ה"ב רצד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תוֿבוסּתו.תולַאש יד

 ַאזַא רימ ןבָאה ריא ןגעװ סָאװ ,הליהק יד זיא בושִיי ןשידִיי ןוֿפ לרעמעק סָאד
 יד ןוֿפ תוליהק (ערענעלק) צלַא ךיז ןיא ןַײרַא טמענ הליהק ןעמָאנ רעד, :עיציניֿפעד
 ןוא טָאטש רעד וצ דימּת ןָא ןעמוק סָאװ ןוא ריא וצ ןרעהעג סָאװ ,ןטנגעג עקימורַאו

 אוה הליהק םש,) "תוארתה ןרעהוצסיוא ןוא םיטּפשמ וצ ףיונוצ טרָאד ךיז ןבַײלק סָאװ
 םהיתוארתהלו םנידל םש םיֿפסאתמו דימּת ריעה {!) ותואל {) םילהקנה תולהקה לכל ללכ
 12"הילא {!| םיכיישה תוֿביֿבסה ונייהו

 ןַײז ןגעוו טייקרצכיז בילֹוצ לָאז ֿבושִיי רעשידִיי רעד זַא ,רַאֿפרעד טגרָאז להק רעד-
 ןוֿפ רעוַײה עלַא זַא ,רעקיטרַאֿפטכער ןוא רעסעב זיא סע, .טרָא ןייא ןיא טרירטנעצנָאק
 -- ?ןטרָאד ערעדנַא סָאד ןוא ָאד זיוה ןייא ןֿפרָאװעצ טינ ,ףיוה ןייא ןיא ןַײז ןלָאז להק
 ןוֿפ לייט ַא טֿפױקעגּפָא םישרוי ייווצ ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,ןדִיי ַא להק רעד טרעֿפטנע ױזַא
 .עגנָא ךָאנ טרעוװ רעֿפטנע םעד ןיא !*טסירק ַא טימ תונכשב ןצוװעג זיא סָאװ ,זיוה רצייז
 םענרענייטש םעד רעביא ("ה93, ַא) גנובלצוו ַא ןעױבוצֿפױא ןעוועג טוג טלָאװ סצ; זַא ,ןזיוו

 רצרצסערג ַא ןַײז לָאז סע ,ןעז ףרַאד ןעמ ןוא ,ףיוה ןטימ ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,ַײבעג
 "ןצמוק טינ לָאז סָאװ ,הרצ רעדצי ףיוא קצנוטַאר ַא ןַײז םעד ןיא ןָאק סע לַײװ ,םיורנשיווצ
 12 "אבת אלש הרצ לכ לע הלצה הזב רשֿפאו)

 ןֿפױקֿפױא ןגעװ ןוא טכערניֹוװ ןגעו טכַאמעג להק רעד טָאה תונקּת עלעיצעּפס
 יד טינ ןוא ("להקה תנקתל,) ללּכ ןוֿפ הֿבוט יד ןעװעג ַײֿברעד זיא ּפיצנירּפ רעד ;ןדָאב
 םענייא ןדָאש לָאמַא ןעגנערב תונקּת עקיזָאד יד וליֿפַא ןגעמ ןוא .דיחי םענוֿפ ץוננגייא
 ךיז לָאז רע זַא ,םיא ןעגניווצ וצ טכַאמ יד להק רעד ךָאד טָאה ,רעדילגטימ-הליהק יד ןוֿפ
 ןרעה ש"בצ ױזַא !?,ללּכה-תֿבוט ןגעוו ךיז טלדנַאה סע רָאנ בוא ,ךָאנ גהנמ ןטיול ןריֿפ
 ,הנקּת ַא ןיא ,"רעיומ ןיא, ןציז סָאװ ,ןטסירק ןוֿפ ןדָאב ןֿפױקוצֿפױא טָאברַאֿפ ַא ןגעוו רימ
 זַא ,עעז רימ ּוװ ןוא 1558 = ח"יש רָאי ןיא עלמָאבויל ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ
 טימ ?ןדִָייןשיװצ ןעניֹוװ ןלָאז ןטסירק זַא ,טרעדָאֿפ ללּכ םענוֿפ הֿבוט יד
 רעביא זַא ,הנקּת רעקיבלעז רעד ןיא רימ ןענעייל ךָאנ .רערעכיז ןליֿפ ןדִיי ךיז ןלעװ ייז
 יד טימ דרע יד ןרעקמוא ןלָאז יז ,ןדִיי עכעלטצ ןעגנוװצעג להק טָאה ויטָאמ םעד טָא
 .טֿפױקעג סצ ןבָאה ייז עכלעוו ַײב ,ןטסירק יד רצזַײה

 ן"אמלבולב, טייטש טסקעט ןיאו עלמָאבויל ןיא :אֿפוג הנקּת יד זיא טָא ןוא
 ןַא טכַאמעג להק טָאה ן"אלמבולב, ןַײז ףרַאד'ס ןוא רעלעֿפקורד ַא זיא סָאד זַא ,רָאלק
 רָאט ןאּתמש ,םרח ,יודנו ש"חנ תריזג טימ, :סע טסייה ױזַא ןוא ח"יש רָאי ןיא ךַאמּפָא
 רעיומ ןיא (טציז סָאװ) טסירק ַא ןוֿפ ןדָאב רעדָא זיוה ַא ןֿפױק ןייג טינ תיבה-לעב ןַײק
 ןעניֹוװ טינ טָאטש ןיא ןלעװ םײוג יד בוא זַא ,ןעזעג טָאה'מ לַײװ ,וװ"זַאא
 טנערברַאֿפ ןענָאק רעזַײה עשידִיי זַא ,ארומ ַא ןַארַאֿפ םולשו סח זיא ,ןדִיי יד ןשיװצ
 קערש רעד רעטנוא ןעמ טָאה רעבירעד .שוריג ַא ַײב ןטלַאה ןענָאק ןדִיי רעדָא ןרצוו
 .ו"זַאא ןטיהּפָא ןזומ רעדניק יד ךיוא ןוא (ןדִיי) עלַא סָאװ ,הנקּת יד ןצוועג רזוג םרח ןוֿפ
 ןלױֿפַאב ןעמ טָאה ,תונקּת יד ףיוא ןעװעג רֿבוע ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטצ ןוא
 רָאי ןיא ךָאנ .ןטֿפױקעג ןבָאה ייז עכלעוו ַײב) םײוג יד ןֿפיוקרַאֿפ וצ קירוצ
 ןקַאלָאּפ ==) קלוּפ ל"ז םהרבא ד"ֿבא ןוֿפ המכסה רעד טימ להק ןוֿפ רעריפ יד ןבָאה ז"לש

 רָאלק טרעװ טַײצ יד -- .ב"ס 'יס ,תושדחה ןיא ןײטשּפע יולה םהרֿכא ןוֿפ דײר יד ןוֿפ 3

 ."ק"פ? |1635==) ה"צש ןֿבא| םחנמ שדח תלחּתב ,, :ה"ק 'יס ,תונשיה ןיא הֿבושּת רעד ןוֿפ

 .|ן1606==) ו"טש :הלאש רעד ןוֿפ טַײצ יד --- .ח"י 'יס ,תונשיה 4

 .ןטרָאד 35

 ,ד"י ףד ,טרָאד רצֿפטנצ טח"ב םעד ןוֿפ 6

 יד טימ זַא ,זיטָאמ םעד רעביא ךיוא ,פקנפ רענבוד ןיא (1717 רָאי ןֹוֿפ הנקּת עכעלנע ןַא 8*7 7

 טילובליב ןוֿפ טײקשלַאֿפ רעד ןנעװ ןגָאז תודצ ןענעק ןטסירק יד :לשמ5) רערעכיז ןליֿפ ןדִיי יד ךיז ןלעװ ןטסירק

 דו ר--.וגָאג םצד ןיא לֹהְק רצנַבוד ןוֿפ םֶקִגִּפ ןגקה ץצמיװצל .א קח צי ןוֿפ 'סרַא עז ,(ל"גדא ןדִיי ףיוא

 (15) ןטפימש לשילאטסיה



 (ח"ב רצד) שיקריס לאוי 'ה ןֹוֿפ תֹובושתו:תֹולֲאש יד 206

 וַא ןלוש יד ןיא ןֿפורעגסױא טָאה ןעמ ןוא הנקּת עטנָאמרעד ןביוא יד טָא טריֿפעגנַײא

 ןוא .ןֿפָארטש ערעדנַא ךָאנ ןבענוצ ןוא ןענעסנק םיא ןעמ טעװ ןַײז רֿבוע טעװ סע רעו

 יד קירוצ ןרעקוצמוא ןעגנּוװצעג ןעמ טָאה ,ןעוועג רֿבוצ הנקּת רעד ףיוא ןבָאה סָאװ יד

 רע בוא זַא ,ןעװעג רזוג ןעמ טָאה םענייא ףיוא ןוא .רעזַײה ןוא רעצעלּפ ערעייז םייוג

 טצעװ רע :ןבָאה טינ האנה ןייק ןוֿפרעד רע טצװ ,ץַאלּפ םעד ןבעגּפָא טינ קירוצ טצעו

 שטנעמ רעדנַא ןייק טינ ןוא ןיילַא רע טינ ,ןעײזרַאֿפ טינ ןוא ןעגנידרַאֿפ ןענָאק טינ

 ןיב .ןדָאב םעד טָא ןוֿפ ןסינעג ןענָאק טינ לַאֿפ ןיק ףיוא טצװ ןוא ,טלעו רעד ףיוא

 1פ"המּפסה רעד ןוֿפ טֿפַאה רעד זיא רעהַא
 ןרצַײטש יד ןוֿפ הכהוצ ה יד טרעהעג ךיוא טָאה להק ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד וצ

 עטצצל יד וצ .טקערידמוא רעדָא טקעריד ,גנוריגצר רעד ןלָאצ טזומעג ןבָאה ןדִיי יד סָאװ

 סָאד ןזַײּפש וצ ףיוא ןבעג טזומעג טָאה להק סָאװ ,םימוכס ה"ד ,*ַײרצנלעז, יד טרעהעג

 ךיז טָאה אשמ ערצווש ַא יװ .ֿבושי ןיא טַײצ עסיוועג ַא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,רעטילימ

 .סיוא טזומעג וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ,להק ןוֿפ סעציײלּפ יד ףיוא טגיילעג רעַײטש רעד

 סרענלעז צקידנעייגכרוד יד דצמ ןצַײרעבױר ןוא ןלַאֿפנָא ןוֿפ תושיגנ ןוא קערש ןייטש

 גיול ה י"רהמ ןוֿפ ּת"וש יד ןיא רימ ןענעייל רעגײטשַא ױזַא ,רעריֿפ ערעייז ןוא

 ןעמ ןוא טָאטש ַא ןעגנַאגעגכרוד לייח ןַײז טימ זיא רעריֿפ-רעטילימ ַא, :לַאֿפ ַאזַא ןגעוו

 םענוֿפ ץעזעג רעד טרעדָאֿפ סע יװ ױזַא ,אינסכַא ןַא ןיא טריטרַאװקעגנַײא םיא טָאה

 ףיסומ ךָאנ םיא לָאז ןעמ ןדִיי יד ןלױֿפַאב טָאה רע ןוא ,("ךלמה סומנו קח יֿפּכ,) ךלמ

 טימרעד זיא רע ןוא םימשב טקישעגוצ םיא ןעמ טָאה .גרַאװנסצ ןוא ןבָאג ךס ַא ןַײז

 .עגסױרַא רע טָאה ןטכַארבעג סָאד םיא ןבָאה סָאװ) םיחילש יד ןוא ןעוװעג ןדירֿפוצ טיג

 וצ טגָאזצג ייז ןבָאה געװ ןֿפױא ןוא רצניד ענַײז ייז טימ טקישעגכָאנ רע טָאה .ןבירט

 ."ףגעװ ייז ליֿפױו ןעז ןלעװ רימ ןוא םימשב יד טשרָאקָא רָאנ טזַײװ, : םיחילש יד

 יד טנֿפעעג טָאה'מ ןצוו ןוא ,םימשב יד ןגעװּפָא רעמערק ןשידִיי ַא וצ ןַײרַא יז ןענַײז

 וצ ןלױֿפַאב טָאה רש רעד, :טגָאזעג ןבָאה ןוא רעניד ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענַײז ,םָארק

 ןבָאה ייז ןוא ,"ןדִיי עלַא (ןליֿפרעד ןעגנַאלרַאֿפ ענַײז טצװ ןעמ זַאו ןוּכשמ ַא רַאֿפ ןעמענ

 ."טלָאװעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא םָארק ןוֿפ ןעמונעג

 יד ןוֿפ ןרעה רימ סָאװ ,יירשעגייוו םעד ןוֿפ ןינע רעד זדנוא טרעוװ רערָאלק ךָאנ

 סָאװ ,רערעדעיג :1720--=9"ת ןיא ,רעטעּפש ןרָאי טימ להק רצוװעקָארק ןוֿפ רעריֿפ

 יד זדנוא ףיוא ןלַאֿפ סע רעװש יו טוג רעייז סייוו ,ןַײרַא טָאטש ןיא זדנוא וצ טמוק

 רסיק ןוֿפ תולייח יד ךרוד ןעייג סע תצב ,רעזַײה יד ףיוא ףױרַא טגייל'מ סָאװ ,ןרעַײטש

 ןעו זַא ױזַא ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ("םינוויה ליחוה רעטילימ (עשידצווש) סָאד ןוא ה"רי

 ןטלָאװ ,ךעלדנער ענעדלָאג ףיוא ןטיבעגסיוא ןעלדניש יד ןוא לגיצ יד וליֿפַא טלָאװ'מ

 סָאװ ,טלעג סָאד ןוא {;ענמידָאּפפ ש"עמיד עצנַאג יד ןלָאצַאב וצ טקעלקעג טינ יז

 טגָאמרַאֿפ וליֿפַא ןבָאה סָאװ ,םיּתב.ילעב יד ןוא .רעזַײה יד ףיוא טגײלעגֿפױרַא טָאה'מ

 ,טמוק סע סָאװ ןבעג ןוא רעדיילק ערצייז ןָאטוצסױא ןעגנּוװצצג ןעוועצג ןענַײז ,רצזַײה

 20" .ןבעג טזומעג להק טָאה ,יעניֹוװנַײא ןָא ןעווצג ןענַײז סָאװ ,רעזַײה יד רַאֿפ ןוא

 ,רעַײטש םעד ןוֿפ הקולח רעד ַײב ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ סָאװ ,םיכוסכיס ןדַײמרַאֿפ וצ ידּכ

 רָאי ןיא אטיל דעװ רעד טָאה לשמל ױזַא ,להק םענוֿפ תונקּת עטמיטשַאב ןעוועג ןענַײז

 טנָאמעגֿפױא טלעג-.רענלעז סָאד טרעװ ריא טל סָאװ ,הנקּת ַא ןבעגעגסױרַא ח"ּפש

 טול לטירד ַא ,עמוס רענײמעגלַא רעד טיול ןעמ טמצנ לטירד ַא זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא

 ןיא ןרעו טַײלעמירָא ןוֿפ רעזַײה ;ךָאנ רעזַײה יד טיול לטירד ַא ןוא תושֿפנ לָאצ רעד
 יא א או 2 א ע טא רוי עוו א הי מאי ראה האנג אטאאאט אט אע טעטש

 .ד 'יס ,תונשיה 5

 ,יולח דוד ז"טה לעב ןוֿפ רצרורג ַא ןצװצג זיא יולה י"רהמ רעד -- .ז"מ 'יס ,ו"צת ,לײט רעטשרע 19

 ,ה"י ןט17 ןסימ

 ,30 ו ,ח"כ 'יס ,ב"גרת עֶּקָארק ,"'ולו םינשי תואסקנּפמ תויגומדקע ןײטשטצװ ה,9 0



 227 (ח*ב רעד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תובושּתו:תולַאש יד

 ןעזנַײא ןטיול ןעמ טלייטעצ רעזַײה עקירצביא יד ןוא ,?!טנכערעגנַײרַא טַײנ ןובשח םעד

 :סעירָאגעטַאק ייוצ ףיא ,רעטסײר-רעַײטש םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,םינוממ יד ןוֿפ

 רעדָא) םינכש יד ןוֿפ ץרָאּפָארּפ.רעַײטש רעד ןגעװ עגַארֿפ יד ?.עניילק ןוא עסיורג

 אטיל דצוװ רעד טָאה (ּת"וש יד ןיא ןוא תונקּת יד ןיא ןסייה ייז יו ,?סעקינרָאמָאק

 ןוֿפ טַײרֿפַאב ןרעװ סעקינרָאמָאק יד זַא ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא טרעֿפטנערַאֿפ רָאי ןקיבלעז ןוֿפ

 טול קלח ןלוֿפ ַא רעבָא ןלָאצ ייז ;רעזַײה יד ןוֿפ טמענ ןעמ סָאװ ,עמוס לטירד םעד

 סָאװ ,םעד ןוֿפ טֿפלעה ַא רָאנ ייז ןביג עמוס רעניײמענלַא רעד ןוֿפ ןוא תושֿפנ לָאצ רעד

 .?5טֿפערטַאב קלח רעייז
 רעבירעד ןוא ,טקידירֿפַאב ןעמעלַא טינ ןבָאה תונקּת יד זַא ,רעבָא סיוא טזַײװ

 ,םינבר יד ןוֿפ ץנעטצּפמָאק רעד ןיא ןַײרַא הכרעה .רעַײטש רעד ןוֿפ ןֿפוא רעד זיא

 ,ןדנעו לַאֿפ ַאזַא ןיא ךיז ןעמ טגעלֿפ ייז וצ סָאװ

 םעד ןגעוו טבַײרש רע ןוא ח"ב םַײב טגערֿפעגנָא ןעמ טָאה ןינע ַאזַא םענייא ןגצוו

 ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז סָאװ ,תומחלמ.ילעב יד ןגעו ה"ד ,רענלעז יד ןגעװ, :סָאװ טָא

 ךָאנ רעסיױא ,ןדליג קיסַײרד יו רעמ ןבעגעגסיוא טָאה ריא עכלצעוו ףיוא ןוא ךַײא ַײב

 ןוא רעזַײה עשידִיי טכַא ןַארַאֿפ ןענַײז להק ןיא זַא ,ןבירשעג ריא טָאה ךיוא ןוא ,ןכַאז

 ןענַײז ךיוא .טינ לייט ַא ןיא ןוא רענלצז ןענַאטשצגנַײא ָאי ןענַײז ייז ןוֿפ לייט ַא ןיא

 תוריד ענעגנודעג ןיא ןעניֹוװ רָאנ ,רצזַײה ןייֵק טינ ןגָאמרַאֿפ סָאװ ,םיּתב-ילעב ןַארַאֿפ

 .סעקינרָאמָא ק ןענַײז ייז תמחמ ,ןבעג וצ ֿביוחמ טינ רָאג ןענַײז ייז זַא ,ןענעט ייז ןוא

 ןענַײז עלַא יצ ,ןטגערֿפעג ריא טָאה ךיוא .טכערעג זיא רצוװ ,טגערֿפעגנָא טָאה ריא ןוא

 יצ ,םוכס םעד טל :ןענָאמֿפױא ןעמ לָאז יו ָאט ,האצוה עקיזָאד יד ןבעג וצ ֿבייוחמ

 24? ּפָאק ןטיול
 סָאװ ,סָאד זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ףױא ח"ב רעד ךיז טלעטש רעֿפטנע ןַײז ןיא

 ."אניד אתוכלמד אניד, םערָאװ ,הליזג ןייק טינ טסייה ,ךָאנ ץעזעג ןכָאנ טמענ תוכלמ

 ןפרַאד יצ ,ןגערֿפוצכָאנ ךיז הצע ןַא להק םעד ח"ב רעד טיג ,סעקינרָאמָאק יד ךייש סָאװ

 רעטילימ ךרוד טייג'ס ןעװ ,לַאֿפ ןיא קלח רעייז ןבעג ץצזעג .סגנוריגער ןטיול ייז

 יצ ,ןגערֿפכָאנ ךיז ןעמ לָאז ךָאנ ןוא .געט עכעלטע ףיוא טָאטש ןיא ּפָא ךיז טלעטש ןוא

 טייטש רעטילימ סָאד ןעוו ,לַאֿפ ןיא תואצוה יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ בייוחמ ןענַײז עלַא

 טָאה לזמ רעד יװ, :ללּכ םַײב ןטלַאה ךיז לָאז ןעמ רעדָא ,רעזַײה לייט ַא ןיא רָאנ ןַײא

 רימ יו תויה, רָאנ .("םירג ארֿבג אוההד הילזמ הזב םירמוא םא וא,) "טליּפשעגוצ ןצעמצ

 ןביור ייז ןוא זייב סָאדלַא ןגָאמרַאֿפ ייז סָאװ ,הקזה ַא ןבָאה רענלעז יד זַא ,ןיוש ןסייוו

 ַײרד ןבַײלקסױא ףרַאד ןעמ זַא ,ח"ב רעד טלַאה ,"ךָאנ ץעזעג ןטיול טינרָאג ןענעלזג ןוא

 לָאז ַײברעד .ןבעג ףרַאד רערעדעי ליֿפיװ ,הכרעה יד ןכַאמ ןיוש ןלעוו ייז ןוא ןשטנעמ

 ןטיול ןעמ לָאז ךָאנ םעד ךָאנ ןוא ,לַאֿפ ַאזַא ןיא ןטסירק יד גהונ ךיז ןענַײז יװ ,ןעז ןעמ

 .געמרַאֿפ יד ַײס ,ןרעַײטשַאב עלַא ךיז ןֿפרַאד האצוה רעד טָא ףיוא ןוא ,ןצַאש ןעזנַײא

 25 סעקינרָאמָאק יד ַײס ,עכעל
 רצ ;העד ַא ןגָאז וצ טַאהעג להק טָאה ןרעַײטש יד ןוֿפ הכרעה רעד ַײב רָאנ טינ

 .38 *ז ,ו"סק '"יס ,"אטיל תנידמ סקנּפ,:עז ;טלעג-רענלעז ןלָאצ ןוֿפ ןעוועג ַײרֿפ ןענַײז םימותי ךיוא 1
 .41 .ז ,ה"צק 'יס ,ןטרָאד 22

 .49 יז ,ה"לר 'יס ,ןטרָאד ;א"צש רָאי ןוֿפ הנקּת יד ךיוא עז --- .ו"צק 'יס ,ןטרָאד 2

 .ןבעגעגנָא טינ זיא טַײצ יד --- .ג"נק 'יס ,תונשיה 4

 ,ת"וש ענַײז ןיא יולה י* רה מ רעטריטיצ-ןביוא רעד ךיוא טלַאה ,ןלָאצ ןֿפרַאד סעקינרָאמָאק זַא 5

 טינ ןעײג ןוא רעזַײה יד ףיוא גיוא ןַא ךַײלג ןֿפרַאװ רענלעז יד סָאװ ,טימרעד סָאד טריװיטָאמ רצ .(ד"מ 'יט

 טֿפלצה ַא ײז ןביג תומוקמ צקינײא ןיא זַא ,רעביא ךיוא רע טיג ַײברעד .סעקינרָאמָאק יד וצ קינײװעניא ןַײרַא

 לדנצמ-.םחנמ ןוֿפ ּת"וש יד ןיא ךיוא עז ןינע ןקיבלעז םעד ןגעוו --- ,םיּתב-ילעב יד ןביג סע סָאװ ,םעד ןוֿפ

 ,} *טפירשטַײצ, רעקסנימ ןיא טריטיצ ךיוא טרעװ סָאװ ,ט"י 'יס ,"קדצ חמצ, (1651--1600) לַאמכָארק
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 (ח"*ב רעד) שיקריס לאוי 'ה ןוֿפ תוֿבושּתו.תולַאש יד 208

 ןיא ןדַיי יד ןוֿפ ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא םירדס יד ןרילוגער טזומעג ךיוא טָאה

 סָאװ ,ץנערוקנָאק יד ןקיטַײזַאב וצ ןעװעג זיא ,לשמל ,עגַארֿפ טקיטכיוו ַא .ןלױּפ

 ןבעגעגסױרַא רעבירעד טָאה להק .סצרַאדנערַא עשידִיי יד ןשיװצ טשרעהעג טָאה סע

 גנַאל יד טנרָאװַאב ןוא ץנערוקנָאק ןוֿפ ןצענערג יד טמיוצעגנַײא ןרעוו סע ּוװ ,תונקּת

 להק רעװעקָארק ןוֿפ רעכיב-לָאקָאטָארּפ יד ןיא .(סעיסעצנָאק) "תוקזח, ענעטלַאהעגנַײא

 עכצלגעמ עלַא טינ רעבָא .ןינע םעד ןגצוװ תונקּת ךס ַא ךיז ןעניֿפעג דצוװ ןשיווטיל ןוא

 יד רעבירעד ךיז ןכָאה ךוסכיס ַא ןוֿפ לַאֿפ ןיא ןוא ,ןעמענמורַא טנָאקעג ייז ןבָאה ןלַאֿפ

 ןדנעװ טזומעג --לַאֿפ ןטנָאמרעד ןביוא םעניא יוװ טַארוקַא--םידדצ עטריסערצעטניארַאֿפ

 ,תוֿבושּת עצשינבר יד ןיא ץנעדנעט יד .ךַײלגסױא ןַא וצ ןעמוק וצ ידּכ ,םינבר יד וצ

 ןצענערגַאב וצ ןעוועג זיא ,ןרָאװעג טרילָאקָאטָארּפרַאֿפ ןענַײז םידדצ יד ןוֿפ תונעט יד ּוװ

 .יז ןרעװרַאֿפ וצ ןצנַאג ןיא -- טזָאלעג ךיז טָאה'ס ּוװ -- רעדָא ,רָאג זיב ץנערוקנָאק יד

 ןסױטשעגסױרַא טרעװ רַאדנערַא רעשידַיי ַא ביוא זַא ,ןעוועג ןקתמ ןעמ טָאה לשמל ױזַא
 ןוֿפ ןױש זיא ױזַא לַײװ, :ןּפַאכרַאֿפ טינ דַיי רעדנַא ןייק יז רָאט ,עדנערַא רעד ןוֿפ

 טלַאה סע רצוװ זַא ,ןעטיל ןוא ןליױּפו תונידמ יד טָא ןיא גהנמ רעד טיײרּפשרַאֿפ גנַאל

 רהאמ,) "ןַײז לוֿבג גישמ םיא ןוא ןעגנידסיוא טינ דִיי רעדנַא ןייק יז רָאט ,עדנצרַא ןַא
 25װײזַאא "ולא 'ונידמב הז גהנמ טשפתנ רֿבכש

 עלעיצעּפס ףיוא ךיוא רָאנ ,גהנמ ןֿפױא רָאנ טינ ךיז ןעמ טֿפוררַאֿפ ת"וש יד ןיא
 טכַארבעגריֿפ ח"ב ןרַאֿפ טרעװ לשמל ױזַא .ןעמונעגנָא טָאה להק רעד סָאװ ,תונקּת

 עלַא ןוֿפ ענעבילקעגסיוא ךרוד, ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא סָאװ ,עדנערַא ןגעװ הנקּת ַא

 רָאי סָאד ?."אטיל תנידמד תוליהקה לכמ םיררוֿבמ,) "עטיל הנידמ דעד ןיא תוליהק
 ןגעװ הנקּת רעדנַא ןַא וצ ךעלנע זיא יז רעבָא ,ןבעגעגנָא טינ הנקּת רעד ַײב זיא
 ?8ג"ּפש רָאי ןיא דע ןשיװטיל ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,הקוח ןוא עדנערַא

 :ייז ןשיװצ עיגָאלַאנַא יד ןזַײװ טצװ גנולעטשנגעקַא עלעלַארַאּפ ַא

 :ח"בה ּת"וש ןיא הנקּת יד

 אטיל תנידמד תולהקה לכמ םיררובמ,

 ןתריכהבו הריכחב הנקת לע ומיכסה

 :ןהנושל וזו--! ל"זו שורדנרואה

 םרוגש תוקזיהמ וניאר רשאמ הנה

 .נרואה תוריכח ימדב תולעהל והערל שיא

 ד בא מו וריבח לש ותיחמ חפקלו שירד

 ונמכסהו ונרזג כ"צ ,כ"ג תעדל ומצע

 שירדנרואב קיוחמש ימ לכש

 אהנרוא בתכ ול שי וא םינש 3

 קיוחה אלש י"פצא םינש 'ג לע

 ולובג גישהל ורבחל תושר ןיא בוש הב

 .וייח ימי לכ

 שוריפב ראבלו ןקתל ופיסוה כ"חאו

 דעו ןשיװטיל ןוֿפ הנקּת יד
 :ג"עש רָאי ןוֿפ

 םשה לולח לדוג וניארש תויהב;,
 גישי רשאו ,םורמל דע םילועש תוקעצו
 ןלטנו רחא אבו הדרחב ךפהמ והער לובג
 רבאל ותנװכו וקיזמו ותיחמ חפקמו
 םגש פ"עא לארשי לש ןוממ ןקיױהל}
 המת הלע תצד* ומצפ דבאמ
 ךשמ אדגארוא קיוחמש ימ לכש
 בתכ ודיב שיש וא םיגש השלש
 ם"עא םינש השלש לע אדנארֹוא
 ןה םינש השלש ןיידע הב קיוחה אלש

 ,םירפכבו תורייעב תוביבסב ןהו תולהקב קיחיו ןושארה רש תומי םא ףא

 .ב"ס 'יט ,ט"צש עיצענעוו ,ןילבולמ א"רהמ ּת"וש 6

 ס *יס ,תונשיה 7

 ,רָאֿפ ר צ רע צ ריק ריא בילוצ --- סיוא טזַײװ ח"ב םַײב הנקת יד -- .ג"ע 'יס ,אטיל תנידמ סקנּפ 5

 תנידמ סקנפל םיאולמו תוֿפסוּת, לקיטרַא ןַײז ןיא) ןירצפל ײה לא ר שי .ערצעקידרעירֿפ ַא ןַײז וצ--גנורילומ

 ןופ הנקת יד טכַארבעג טָאה ח"ב רעד זַא ,טלַאה (ה"צרת ,םילשורי --- קרָאיײוינ ,/ג 'בוח ,'ב *ֿברוח, ןיא ,"אטיל

 ,ןעמוק טיג םעד ןגעװ ךיז טוָאל ףיֿאִסכיוא ןטּפיטשָאב ןײק וּצ ,דצװ ןשיוװטיִל



 200 (חיב רצֹד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תוֿבושתו.תולַאׁש יד

 םושל תושר ןיא כ"ג ויתחּת וחא וש

 שרדנרוא חרוא רוכשלו ולובג גישהל םדא

 אדנרואב קיוחמ לש ייח ימי לכ

 ,"הנושארב

 ימי לכ הקוח ןיד האדנארואה התוא ירה
 רשא לכלו ול רוסא וייח ימי לכו ...וייח
 םושב ושאר סינכהל הנוכי לארשי םשב
 רבד םושב קיזהל אֹלֹו ...א"דנארוא קסע רבד
 החקי רשהש ףאו .םלועב קזיה םרנו קזיה

 רוסא מ"מ ,יוג הב קיזחיו ודימ 'אדנאראה

 ןלכמ ושאר הב סינכהל לארשי רב לכל

 רחא רש דיל 'אדנארואה אצת םא ףחו

 .ןושארה רשה תתימ תביסב ןה

 ...דמוצו םיק ל"נה הקזח ןיד

 להק ּוװ ,קסירב ןיא לַאֿפַא ןגעו ןבעגעגרעביא טרעוװ הנקּת רעד טימ תוכַײש ןיא

 הֿבוט רעד ּבילוצ תושר ןַײז ןיא ןעמענרעביא טלָאװעג עדָאװעיָאװ ןוֿפ טיוט ןכָאנ טָאה

 םעד טלָאצעג הנקּת רעקיטרָא ןַא טיול ןבָאה סערַאדנערַא יד ,תמא .עדנערַא יד ללּכ ןוֿפ

 ןלעװ תוסנכה יד זַא ,ןעזעגנַײא טָאה להק רעבָא ,ךעלרעי -שיווטיל קָאש , קיצֿפוֿפ להק

 - רעכליב זיא רעװ ,גערֿפנָא םעד ףיוא .םיא וצ ןייגרעבירַא טצוו עדנערַא יד ביוא ,ןגַײטש

 להק ןוֿפ טַײז רעד ףיא ח"ב רעד ךיז טלעטש -ססערַאדנערַא םידיחי יד יצ ,להק רעד

 ,ןשטנעמ ךס ַא ןטלַאה ןגעמ ןלָאז עדנערַא יד זַא ,ןענעקסּפ וצ זיא רעקיטכיר, :טגָאז ןוא

 ח"ב רעד ."הרוכב יד ןבָאה ייז ןוא רעבירַא טגעװ טייהרעמ רעד ןוֿפ טכער סָאד לַײװ

 סָאוו ןשטנעמ ַײרד יד, :רעטקַארַאכ ןלַאיצ ָא ס ןוֿפ ןויטָאמ סױרַא ַײברעד טלעטש

 ןוא ,טַײל עמצרָא ןענַײז להק ֿבור סָאד ןוא םיריבג ןענַײז {עדנערַא יד ןטלַאה

 רעד וצ תוכַײש ַא טָאה ץלַא סָאד ...רעכליב טַײל עמערָא יד ןוֿפ הסנרּפ יד זיא רעבירעד

 ןיא ןבעגּפָא טעװ להק ןעוװ ןוא ,הסנרּפ ןבָאה ליֿפ רעכלעוװ ַײב ,ןֿפנָארב ןוֿפ עדנערַא

 יזא,) "שינעמוקסיוא ןבָאה םיּתב-ילעב ךס ַא ןלעװ ,עדָאװעיאװ ןוֿפ ןֿפנָארב םעד עדנערַא

 29 ("םיתב ילעב הברהל היחמ היהת

 ןּפַאכרַאפ םַײב רעדָא עדנערַא יד ןגַײטשסיױא םַײב ץנערוקנָאק רעסיורג רעד תמחמ

 טלעטשעגטסעֿפ הקזח יד ןיא יצ ,עגַארֿפ יד טלעטשעג דימּת ךיז טָאה *טרָא סנצעמצ

 ןגעו ח"ב םעד טלעטשצג ןעמ טָאה עגַארֿפ ַאזַא .הנקּת רעד ךרוד רעדָא ןיד ַא ךרוד

 .נערַא רעד ; הקשמ ןוֿפ ףױקרַאֿפ ןוֿפ רעַײטש רעלעיצעּפס ַא) "עווָאּפָאשט, ַײב הקזח רעד

 ח"ב רעד טדער רעֿפטנע ןַײז ןיא -!(קינװָאּפָאשט ןסייהעג טָאה רעַײטש םעד ןוֿפ רַאד

 טליג ךָאנ ןיד ןטיול זַא ,גנוניימ ןַײז סױרַא טגָאז ןוא ךעלריֿפסױא רעייז ןינע םעד םורַא

 עטקיטכעמלוֿפַאב ענַײז ןוא ךלמ רעד תמחמ, ,עדנערַא-עװָאּפָאשט ַײב הקזח ןייק טינ

 רָאנ ..,ןַײרַא טּפַאכ ,וצ ךיז טלַײא סָאװ ,רעד ןוא ,טלעג רָאנ טיג סָאװ ,ןרעדצי ןצגנידרַאפ

 ןוא ,ָאטינ הנקּת ןייק זיא צווָאּפָאשט ַײב רעבָא ,הקזח ַא עדנערַא טָאה הנידמה תנקּת רעד דצמ

 טוג רָאג עקַאט ןענעק סָאװ ,רעריֿפ יד טימ ןעמַאזוצ טנקסּפעג לָאמ ךס ַא ךיא בָאה ױזַא

 .הֿבושּת צד ןיא ,'ס 'יס ,תונשיה 29

 רעד טגנערב סע סָאװ ,םעד ןוֿפ ןעז רימ ןענָאק ,טַײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא גנונַײשרצד יד זַא

 ותוא הנק דחאש ףרש ןײו םיסכמב הנידמב גהנמה ךכ :ה"ל 'יס ,ת'וש ענַײז ןיא (1573--1510) ל-שרהמ

 רעד ,בגַא ."ודיל ולדתשיש רשל סײפמ וא ןוהנוקו| והגקו 'ימדב והילעטו וריבח םידקמ כ"חאו בוצק ןמזל

 :רעטרעװ יד טֶא טימ ךיז טרעֿפטנערַאֿפ ,ןעװעג לוֿבג גיסמ טָאה רע זַא ,ךיז טגָאלקַאב ןעמ ןכלעוו ףיוא

 ןוֿפ הסגרּפ ןַײֿפ ןעמ טָאה בור סָאד זַא ,וצ ח"ב רעד טיג טַײז ןַײז ןוֿפ .(ןטרָאד) *ינֿפל "ילודגו 'יבר ושצ ןכופ

 ןצמוק עכלעװ ,יד ןַײרַא טינ ךיז ןשימ סצ ןמז לּכ ,עװָאּפָאשט ןוא סעדנערַא יד ןעגנידּפָא

 וצ יז ןצמצנ ןוא עדנערַא יד סיוא ןגַײטש ײז טסָאװ ,םצד ךרוד ןכַאמ צילַצאק

 די ןיאש ןמז ?כ יװאפשטו שירדנרוא תוריכחב לֹודג זויר שי בורה לעש,) רַאדנצרַא ןטשרצ םע ד ןוֿפ

 ,א"ס 'יס ,תונשיה ןיא ("ןושארה רכוחה דימ ואיצוהל הבצקה לע דימּת ףיסוהל םיטלוש םילקלקמה

 .א"ס 'יס ,תונשיה 1



 (ת"ב רעד) שיקריס ?אוי 'ר ןוֿפ תוֿבושּתו-תולַאֿפ יד 20

 טָאה ןעמ סָאװ ,אֿפוג הנקִּת רעד ןיא ןעזעג לָאמ ךס ַא ךיא בָאה ױזַא ןוא ,הנקּת יד טָא

 ןיא רעדנעל לייט ַא ףיוא ןעװעג רזוג ןֿפָארטש ליֿפ טימ טָאה ןעמ ּוװ ןוא טריֿפעגנַײא

 יד ןעגנידּפָא טינ טלעװו רעד ןיא לַאֿפ ןייק רַאֿפ לָאז ךָיי םוש ןייק זַא ,תוכלמ רעזדנוא

 ךס ַא ןיא םייוג יד דצמ יירשצג םעד ןוֿפ הנּכס יד ןעוועג זיא סיורג לַײװ ,עװָאּפָאשט

 ָאט .תוררש ןוא םיכלמ יװ ױזַא ייז רעביא ןשרעה ןוא ןעװעטלַאש ןדִיי יד זַא ,רעטרע

 ,אֿפוג הנקּת יד 4 הקוח ןוֿפ ןיד םעד ָאד ןדנעוװוצנָא ךעלגעמ רצבירעד זיא עשז יװ

 תוצרַא 'ד דע רעד סָאװ ,עקיבלעז יד זיא ,ריא ףיוא ךיז טֿפוררַאֿפ ח"ב רעד סָאװ

 -ךעלטקניּפמוא זַײװלייט--זיא סָאװ ןוא ןילבול ןיא 1581-=א"מש רָאי ןיא ןעמונעגנָא טָאה

 55 ןַאבַאלַאב .מ ןוא ?!ןייטשטצוו .ה .8ֿ *?',רעציבמעד .נ .ח ךרוד ןרָאװעג טקורדעגרעביא
 ןבעגעגרעביא זיא יז יו  ױזַא -- הנקּת עקיזָאד יד טנעקעג טָאה סָאװ ,יֿבּכרה .א

 ןעמ ןָאק גנוניימ ןַײז טיול ;ריא ןוֿפ קרַאטש טינ טלַאה-ןרעציבמעד .נ .ח ַײב ןרָאװעג

 זיא טַײצ ןוא ןעמָאנ סנעמעוו) רעבַײרשרעביא רעד תמהמ , ,ןזָאלרַאֿפ טינ ריא ףיוא ךיז

 יו ןבעגרעביא םַײב ךעלטקניּפ רָאג ןעװעג טינ קיטנָאק זיא (טנַאקַאבמוא ןבילבעג זדנוא

 -סיסקע ָאי ןתמא רעד ןיא טָאה הנקּת עקיזָאד יד רעבָא 59"םיטרּפ יד ןייז וצ ףרַאדַאב'ס

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,הנּקּת רעקידרעטעּפש ַא ןוֿפ סָאד ןעעז רימ ןוא ,טריט

 ץיוושיט ק"קב תוצרא שמח יגיהנמו ימכח, ןוֿפ הֿפיסַא רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 סָאװ ,סוסַאּפ םעד ךיא גנערב ריא ןוֿפ סָאװ ,"ק"פל |1583--/ ם"שג תנש חסּפ מ"הוחב

 ןוגכ ש*ידנרא ישורג זיא ןגנאליב ןא זאוו ריבא, :ןינע רעזדנוא וצ ךייש זיא

 רדוא {ןבורג-ץלַאז ףיוא עיסעצנָאק ה"ד ,2ט02--) אפיוז רדוא ןצנימ רדוא יװפאשט

 תוצרא עברא רדננא טימ ןיזעװיג םיּכס מ ךוא ןבאה אד זד םיסכמ ץינערג

 .ל"ןטלאה ךאנ ןגניד טינ לוז ל"נה לכמ דהא רבד ןמ זד

 סרצ צצזנָא יד ןוֿפ םינינע יד ןרילוגער םַײב ןשימנַײרַא טזומעג ךיוא ךיז טָאה להק

 ֿבור סָאד ןיא ןגעלֿפ סָאװ ,('םיחרוב, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב תונקּת ןוא ּת"וש יד ןיא)

 סרעצעזנָא ןוֿפ גָאלּפ יד .לזמ רעייז רעדיוו ןווּורּפ טרָאד ןוא דנַאלסיוא ןייק ןֿפױלטנַא ןלַאֿפ

 תונקּת ליֿפ יד תודע ןגָאז ףירעד ;סָאמ רעסיורג ַא ןיא טײרּפשרַאֿפ ןעוועג קיטנָאק זיא

 זיא תונקּת יד ןוֿפ 55 ןבעגעגסױרַא יז ןגעק טָאה להק סָאװ ,רעטקַארַאכ ןוװיסערּפער ןוֿפ

 .רַאֿפ ,הסיֿפּת ןיא ןצעזניירַא ,םרח ב"צ יוװ) ןעלטימ עלַא ןעמונעגנָא טָאה להק זַא ,ןעז וצ

 ןַײז ןיא סיס ַא ס .י ךיוא טריטיצ הנקּת עקיבלעז יד -- .א"ס 'יס םוצ הֿבושּת רעד ןיא ,תונטיה 2

 .20 יּפש ,111:0 ,-טֿפירשטַײצ , ןיא ,"דנַאלסודסַײװ ןוא עטיל ןיא םײס רעשידִיי רעד , :לקיטרַא

 הֿפסוה יד תעב ,שַיערבעה ןיא } צ גא ג ןיא טרָאד יז טגנערב רע--.3 */ ,"תרוקב-יֿבּתכמ , ןַײז ןיא 5

 .שידַיי ןיא רָאנ זיא ריא וצ

 רושָארב ןַײז ןיא---ךָאנרעד ןוא ,584 ,195 יז ,ב"נרּת עקָארק ,10/ ,"תורֿפסה רצוא , ןיא טשרעוצ 4

 .8 'ז ,"םינשי תואסקנפמ תוינומדק ,

 'ב |}} ג ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ 16 1618/8ט6/ }ט06ת-(260061846-60/0םטמ8 לקיטרַא ןַײז ןיא 5

 ,311--310 יז ,0

 ,12 יז ,ר*ֿפש--ץצ ר ג ןוֿפ לײט ןטעביז םוצ *םינשי םג םישדח, תוֿפסוה ענַײז ןיא 6

 ןפ טש טעװ .ה .ֿפ ײב ךיוא טכַארבעג טרעװ 310 יז ,לקיטרַא ןטריטיצ ןביוא ןיא ןַאבַאלַאב .מ 7

 .לַאניגירַא ןופ טצעזעגרעביא סע טָאה רע זַא ,ַײברעד זַײװנָא םעד ןָא ,20 'ז ,?וכו תוינומדק, ןַײז ןיא

 תוינומדק ,, ןַײז ןיא ןײ טשטע װ .ה .5 טקורדעגּפָא ןבָאה להק רעװעקָארק ןוֿפ תונקּת יד 5

 ןשיװטיל ןוֿפ ;ונקּת יד .336--335 * ,לקיטרַא ןטנָאמרעד ןביוא ןיא ןַא ב ַא ל ַא ב .מ ,24 *ז ,"םינשי תואטקנּפמ

 דעװ ןוֿפ תונקּת יד .("הרוצ, טרָאװגָאלש ןרעטנוא רעטסיגעריךַאז םעניא) *אטיל תנידמ סקנּפ, ןיא עז להק

 ,ה"נרת ,צקָארק ,"םש ישנא, ךוב ןַײז ןיא (רעבאב) רעבוב המל ש טקורדצגרעביא טָאה תוצרַא עברַא

 ןאפטג6 1212461121/ס8 2ט; ענַײז ןיא ןיװעל סַיול ַײב טכַארכעג טרעװ תונקּת ידנַא ןגעװ .335--322 4

 עלַא יד טָא ןגעװ .א0711 8 ,8 7 ,} ,1905 ,.מ .ַא טרוֿפקנַארֿפ (16850210816 00סע 16:12006/5ע) 6

 טּפשמה, ןיא ,"םיחרובה לע אטילו ןילוּפ ידעו תונקּת, -- ןַײט ש קיד .9 ןוֿפ לקיטרַא ןַא ןַארַאֿפ זיא תֹונקּת

 .16--29 "ז ,ּפ"רּת--ח"ערת ,עװקסָאמ ,'א טּפעה *ירבעה.



 21 (ח"ב ףעד) שיקריס לאוי 'ר ןּופ תובושאויתולַאש יד

 ןעמצנוצ ,בַײװ סרעצעזנָא ןֿפױא תוירחַא יד ןגײלֿפױרַא ,שרדמ-תיב ןיא *טָאטש,, יד ןֿפױק

 ,(הליהק ןוֿפ ןבַײרטסױרַא - ףוסל ןוא ,ןעניֹוװ וצ טכער סָאד ה"ד ,יֿבושיה תקזח, םיא ַײב

 םעד ןלָאצ ןוֿפ אשמ יד זַא ןוא ןדָאש ןַײז ןעמוקַאבסױרַא לָאז רענעטילעג רעד ידכב

 ,להק ףיוא ןלַאֿפ טינ לָאז תוֿבוח סרעצעזנָא

 רענעטילעג רעד ןעװ ,ןלַאֿפ לָאמוצ ךיז ןֿפערט ,תונקּת עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ

 ידּכ עדָאװעיָאװ םוצ רעדָא טכירעג-סגנוריגער םוצ ךיז ןדנעוו וצ ןעגנוװצעג ןעוועג זיא

 ןרעה רימ .ח"ב םַײב טלייצרעד ךיוא טרצװ לַאֿפ ַאזַא ןגעװ .טלעג ןַײז ןעמוקַאב וצ

 טקידלושַאב ןוא עדָאװעיָאוװ םוצ להקה-ישָאר יד טגָאלקרַאֿפ טָאה רענעטילעג רעד יװ ,טרָאד

 להק זַא ,טנקסּפעג טָאה עדָאװעיָאװ רעד .רעצצזנָא םעד ןטלַאהַאבסיוא ןבָאה ייז זַא ,ייז

 ןלהק ןוֿפ} רעריֿפ יד, זַא ןוא טכירעג םוצ ןטגָאלקעגנָא םעד ןלעטשוצוצ ֿבייוחמ זיא

 ןעמוקסױרַא ןָאק ןוֿפרעד סָאװ ,רעביור ןוא סעקַאדייל ןייק ךיז ןשיוװצ ןטלַאה טינ ןלָאז

 טָאה להק -."רעשלעֿפ ןענַײז ןדִיי זַא ,ןגָאז טעוו'מ םערָאװ ,ערעדנַא ךס ַא רַאֿפ ןדָאש ַצ
 ןעמ ןוא טכירעג ןשידָאװעיִָאװ ןרַאֿפ ןקידלוש םעד ןלעטש ןוא טכער ןַײז ןָאט טזומעג

 להק יצ ,טגערֿפעגנָא טָאה ןעמ ןעמעװ ַײב ,ח"ב רעד .הסיֿפּת וצ טּפשמרַאֿפ םיא טָאה

 .ַײזַאב לָאז להק הוצמ ַא זיא'ס, זַא ,טרעֿפטנעעג טָאה ,םיא טסייה ןעמ יו ױזַא ןָאט לָאז

 רַאֿפ ןעמוקסיורַא ןוֿפרעד ןָאק סָאװ ,ןדָאש םעד ןוא עדָאװעיָאװ םעניֿפ תומוצרּת יד ןקיט

 4 "טּפשמ םוצ ןלעטש ןרעצעזנָא םעד) םיא ןוא ,ערעדנַא ךס ַא

 יד ןשיוצ הקדצ ןלייטעצ :טרעהעג טָאה להק ןוֿפ סציצקנוֿפ עלַאיצ ָא ס יד וצ

 .ֿפױא טימ .םייובש ןוידּפ רַאֿפ ןוא רעײגכרוד-טַײל עמערָא ןשיוװצ ,טָאטש ןוֿפ טַײל עמערָא

 -הק ד צ ענעבילקעגסיוא וצרעד לצעיצעּפס ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה רעַײטש-הקדצ םעד ןבַײלק

 .הקדצ קלח ןַײז ןבעג טזומעג טָאה דילגטימ-הליהק רענעסקַאװרעד רעדעי .םיאבג

 תעב רָאנ +.טַײרֿפַאב םיא ןופ ןעװעג ןענַײז סָאװ ,םימותי ןוֿפ םַאנסיױא ןטימ רעַײטש

 טָאה ,הקדצ ןלײטרַאֿפ וצ ףיוא טַאהעג טינ טָאה ןוא םעלק ַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה להק

 ןעעז רימ יװ ,םימותי עכַײר ַײב ןענָאמֿפױא ןעמ ןָאק יצ ,עגַארֿפ יד טלעטשעג ךיז

 ףיוא טקעלקצג טינ טָאה לטַײב-הקדצ סָאד ,:ח"ב םַײב טכַארבעג זיא סָאװ ,לַאֿפ םעד ןוֿפ

 טנָאמעגֿפױא קעװצ םעד ףיוא ןבָאה םיאבג-הקדצ יד ןוא טַײל עמערָא ןשיווצ ןלייטעצ

 ןענַײז יצ :ןרעַײטש ןלָאצ סָאװ ,םימותי עכַײר ןַארַאֿפ ןענַײז ךיוא .להק ןוֿפ ןרעדעי ַײב

 ןוֿפרעד ןענַײז ייז זַא ,ןענעט םיסּפורטוּפַא ערעייז לַײװ ,רעַײטשוצ ןבעג ֿבייוחמ ייז

 425? רוטּפ

 ןוא להק םעד ןגעו תועידי ערצזדנוא טּפעשעגסיוא ךעלטנגייא ןענַײז טימרעד

 םענוֿפ םיטרּפ יד וצ רעבירַא ןעיײג רימ .ח"ב םַײב סע ןעניֿפעג רימ יװ ,סעיצקנוֿפ ענַײז

 .םייה רעד ןיא ןוא ֿבושי ןיא--טַײצ רענעי וצ ןליוּפ ןיא ןבעל.טרּפ ןשידִיי

 :תולֵאש סח"ב ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןגָאז ךיז טזָאל ןעגנוגנידַאב-ןיֹוװ יד ןגצװ

 ַאזַא טסייה ּת"וש יד ןיא) רצזַײה ענרעצליה ןיא ןעמ טָאה טניוװעג :סָאװ טָא תוֿבושּתו

 ,םיּתב.ילעב ןַארַאֿפ ןענַײז ךיוא , :טגָאמרַאֿפ סע ןבָאה עלַא טינ ,ךעלריטַאנ .("ףרוחה תיב, זיוה

 .רָאמָאק ענעֿפורעג ױזַא יד ןענַײז סָאד ; * "הריד ַא ןעגניד ןוא רצזַײה ןייק טינ ןבָאה סָאװ
 ,סױרג ןעװעג זיא רצזַײה יד ןיא טֿפַאשגנע יד .םינכש ה"ד ,("שקינרמאק,) סצקינ

 .זיוה ןייא ןיא ןעניֹוװ וצ תוחּפשמ ףניֿפ רעדָא ריֿפ ןעמוקעגסיוא ןיא לָאמטֿפָא ןוא

 .|ן1618==} ה"עש רדָא :טַײצ יד -- .ד"מ 'יס ,תונשיה 9

 .עגַארֿפ רעד ףיוא הֿבושּת רעד ןיא ,ןטרָאד 40

 רעשיװטיל רעד זַא ,רימ ןעעז ױזַא .םימותי ןוֿפ ןענָאמֿפױא ָאי להק טגעלֿפ ןרעַײטש ענײמעגלַא 41

 ןבָאה עכלעװ ,םימותי ןֿפרַאד רע ַײ טש.הניד מ םעד ןיא זַא ,טסילשַאב 1052 == ב"ית רָאי ןוֿפ דצװ

 (113 *ז ,א"צת 'יס ,"אטיל תנידמ סקנפ,) ןגעמרַאֿפ רצײז ןוֿפ לט ר ע פ ַא טימ ןקילײטַאב ךיז ,השורי ןעמוקַאב

 ,ה"ב 'יס ,תונשיה 42

 .ג"נק 'יס ,ןטרָאד 33
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 :אֿפוג ח"ב ןוֿפ רימ ןרעה ,תוליהק ערעסערג יד ןיא עגַאל יד ןעװעג זיא יװַא זַא
 'ה וא 'ד ףרוחה תיבב דחי םירדש תולודגה תולהקה לכב ונילגרו ונידי ונאצמ ךאיהו,
 גנורעדָאֿפ ַא תעשב עגַאל רעד טָא ןגע רימ ןרעה לָאמ שרעדנַא ןַא ?"םיתב ילעב

 בילוצ ףיוה ןַײז טימ טצונַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עדמערֿפ יד ןקיטַײזַאב וצ תיבה-לעב ַא ןוֿפ
 גנוטכַא קרַאטש טינ ךיא בָאה רעהַא זיב, זַא ,רע טענעט ַײברעד .ןשינעֿפרעדַאב ערעייז
 ךיא ליװ ,ךס ַא ןענַײז תיב-ינכ ןוא םינכש ןעמוקעגוצ ןענַײז סע זַא ,טציא רָאנ ,ןבעגענ
 םיבורמ תיב-ינבו םירויד ופסותנש וישכע לבא דיפקמ יתייה אל התע דע/) "ןַײז דיּפקמ
 . 4("דיפקא

 ןעגנוריצַאב ;םילּכ-זיוה ,לבעמ) זיוה ןיא גנונעדרָאנַײא רעטסקינייװעניא רעד ןגעוו
 רעמַאק-בוטש ַא זַא ,זַײװנָא ןַא רָאנ ןעניֿפעג רימ .תוצידי ןייק טינ רימ ןבָאה--(וו"זַאא
 * ,םיִלּכ ןוא האוֿבּת רַאֿפ רעלכַײּפש ַא ךיוא ןעוועג לָאמוצ זיא

 ןיא סיוא טבָארג רערעדעי סָאװ, ,רעמענורב ןוֿפ ןעמ טמענ ןעקנירט םוצ רעסַאװ
 וריצחב ראב רפוח דחא לכש ) *ןייג וצ טַײװ ןעמוקסיוא טינ םיא לָאז סע ידּכ ,ףיוה ןַײז
 ימ,) רעסַאװלַאװק ןבַײרש תוליהק עלַא, ?.("םוקמ קוחרב שמתשהל ךרטצי אלש ידכ
 ,רעמינורב ֿבור סָאד טצונַאב'מ םגה ,("תוראב ימ,) רעסַאװ-םענורב טינ ןוא ("תונייעמ
 טצונַאב'מ ּוװ ,עלמָאבול ןיא רָאנ ,תוליהק ערעדנַא ןיא ןוא עקָארק ןיא זיא סָאד יו
 3 "תוראב ימ, ןעמ טבַײרש ,ןיילַא רעמענורב

 ןוא ןלױּפ ןיא ןדַײ ַײב הש בלה-רענע מ רעד ןגעוו תוצידי ךיוא ןגָאמרַאֿפ רימ
 רעד ןשיװצ טײרּפשעצ ּת"וש יד ןיא ןענַײז תועידי עקיוָאד יד .טַײצ רענצי וצ עטיל
 ,תונוגע ןַײז ריּתמ טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןעמוקַאב םינבר יד סָאװ ,ןגערֿפנָא לָאצ רעסיורג
 טעגרהעג ןענַײז סָאװ רעדָא ,רענעמ ענערָאלרַאֿפ ןגעוו טרָאד ךיז טדער סצ יװ תויה ןוא
 .רענעמ וצ רָאנ תוכַײש ַא ןבָאה תועידי יד זַא ,רָאלק זיא ,געװ ןֿפױא ןרָאװעג
 :רדס ןטמיטשַאב ַא טול ןטייהלצנייא יד ןענַײז טָא ,ןיילַא גנודיילק

 ןעמ סָאװ ,שובלמ םעד טנעקרעד טָאה יז זַא ,טנָאזעג טָאה ױרֿפ יד ןוא.,.,, (א
 "א ציּפוז טֿפור

 יטוג ןייא טאה רע .ןהיצ בא אציּפוי ןייז םיא טלאוויג םיוג איד ןבאה אד.., (ב
 5 "טאהיג ןא אציּפוי אשדרצמ

 הל טראג הנרבליז ןיילק ןײא ,ןאּפשוז ןצרא װש ןיא ןגנג זיא רע..., (ג
 *: "טאהיג ןא רע טאה

 דיילק ןיא ןםענעקנורטרעד ַאו ןינקנירט רד ןנייא ףרוחה תומיב ןהעזיג טוה.., (ד
 52 יז ל ע ּפ ןוא

 געמ ,לקידרס םעד טנעקרעד רע זַא ,תודע טגָאז רע סָאװ םעד תמחמ..., (ה
 3ןכַאמ ריּתמ יז ןעמ

 לויטש יד רע טאה ,קסירב ןייק ןיראֿפ וצ ןאטג ןא גאט רֿפ ךיז טאה רע, (
 טעריג ךיא באה ..קָאז םעד רביא לֹויטש םעד ןאט ןא ןינאק טינ טאה ןוא ןאטג ןא

 .ח"צ 'יס ,ןטרָאד 4

 ,'ז 'יס ,תוננשיה 5

 .ט"כ 'יס ,ןטרָאה 4

 =+ יט ,ןמרָאד 1

 .טרָאד ,ןטרָאד 5

 .ח"ּפ 'יס ,תונשיה 4

 .לעֿפרעדרַאמ ןוֿפ (עציּפושז רעדָא) עציפוי ַא=-"אציּפוי אשדרצמ ,---.ב"ּפ 'יס ,יטרָאד 0

 .טַײצ רצנצי וצ עטכַאילש רעשיליוּפ רעד ןוֿב שובלמ דעלַאנָאיצַאנ רעד ןצוועג זיא סָאד---.ד"צ *יט ,ןטרָאד 1

 ,ג"ס *יס ,תושדתה 2
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 ןיא טאה ןוא ייה ןמונג רע טאה וזא .,ןיטנוא סוֿפ םעד לקיװ ןוא עש טינא ןיא םענ

 טשינ ןיבאה נוא ףיוא לוויטש םעד טנוטג רימ באה וזא ...ןאטיג ןיירא לוויטש םנייא

 ראפ ךיילג ןייא זיא ...קָאז יד נוא ..ןןעצזעג) םייקוש יתב !ענעטנווייל} הטוונייל טראיינ

 54 ?ןטעברַא רענליוו=! טיברא רנליוו ןיזעוויג ןיקאז

 ןדנוא ןזַײװ ,ח"ב ןוֿפ תוֿבושּתו-תולאש יד רעביא טיײרּפשעצ ,תועידי עטלייצעג

 טֿפַאשגנע יד ּפָא טלגיּפש זיולק ןיא טֿפַאשגנע יד .זיולק ןיא "טָאטש, ַא ןוֿפ טייקיטכיוו יד

 םעדכָאנ זַא--טרָא ןייֵא ןיא רימ ןענעייל--ןענועמש ןָא טגָאלק ןֿבואר .ֿבושִיי ןשידַײ ןוֿפ

 "טָאטש, ןַײז ןבעל ןצעמע ךָאנ טצעזעגקעװַא רע טָאה לוש יד טױבעגֿפױא טָאה ןעמ יו

 ןגעו טדער ןעמ ןוא םוטעמוא ךיז ןעמ טריֿפ ױזַא :ןועמש טהנעט .גנע םיא זיא סע ןוא

 ,רחוסל רֿבוע זיא סָאװ ,ךַאזטרעוװ ַא ךיוא זיא לוש ןיא *טָאטש , ַא *.טינ טרָאװ ןייק םעד

 סָאד ןענָאק רימ .טלעג סיורג רַאֿפ תועמשמ ןוא ,טֿפױקרַאֿפ ןעמ ןוא סָאד טֿפױק ןעמ

 טלעג סָאד םערָאװ ,לוש ןיא *טָאטש , ןַײז טֿפױקרַאֿפ דָיי ַא :טקַאֿפ ַאזַא ןוֿפ ןענרעלּפָא

 טַאהעג טינ טָאה רע ןוא רעטכָאט ןַײז ןכַאמ וצ הנותח ידּכ ןבָאה טֿפרַאדַאב רע טָאה

 55ןדנ ףיוא
 ,תונכה יד ןגעװ ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ,םיטרּפ יד ךיוא ןרעהעג ןבעל רעגייטש םוצ = -

 ךיוא יװ ,ןבעל-עילימַאֿפ םוצ רוד ןגנוי םעד ןטיירגוצוצ ידּכ ןכַאמ ןגעלֿפ ןרעטלע סָאװ

 .תונוגע ןעױרֿפ ןוֿפ לרוג םעד ןגעוו ןוא ױרֿפ רעד ןוֿפ עגַאל רעכעלטכצר רעד ןגצוו תוצידי יד

 רַאפ .ןכ דש ַא וצ ןעמוקנָא טלָאמעד ךָאנ ןעמ טגעלֿפ ךודיש ַא ןריפוצסיוא ידּכ

 רעייז סָאװ ,ןדנ ןוֿפ רעטנעצָארּפ ןוא טלעג-תונכדש ןגָארקעג ןכדש רעד טָאה החריט ןַײז

 להק רעװעקָארק טָאה לשמל ױזַא .תונקת-דנַאל יד ןיא ןעזעגסױרָאֿפ ןעוועג זיא עמרָאנ

 לצא ןמקל רכזנכ תונכדש תוריכש, :הנקּת ַאזַא 1595==ה"נש ןיא םעד ןגעװ ןעמונעגנָא

 עדעי ןוֿפ :ה"ד) דצו דצ לכמ ֿבהז יצה האמ לכמ .ו"צי תוצראה תונקתה יֿפכו תונותח

 ,לּביוס==} רביבו סירו ליבוצמ -- - - {ןדליג ןבלַאה ַא ןכדש רעד טמוקַאב ןדליג טרעדנוה

 םישובלמו תוילגרמו םיֿבוט םינבאו םיבוט {.ק--.גרַאװרעטוֿפ : טסייה'ס ,רביב ןוא ץַאקדליוװ

 5."דצו דצ לכמ רילאט ןייא האמ לכמ

 טלעג-תונכדש סָאד זיא 1623--=ג"ּפש ןוֿפ דצװ ןשיװטיל ןוֿפ תונקּת יד ןיא

 םַײב ןכַאמוצכרוד ןכדש םעד סא טמוק'ס סָאװ ,ךָאנ ךלהמ םעד קילדעװ טמיטשַאב

 ;ןבעג וצ םיא ֿביחמ טינ ןעמ זיא עמרָאנ רעלעיציֿפָא רעד רעביא ;ךודיש ַא ןריֿפסױא

 רמגנ רשא תונכדש :טלעג-תונכדש ןייק ןעמוקַאב טינ ןכדש רעד ףרַאד גנוריצ ןוֿפ

 קָאש טרעדנוה עדצי ןוֿפ :טסייה'ס} וּפ 'ג ה"מ האמו האמ לכמ-תואסרּפ {טנ'ירשע ךות

 וילע איצוה ןכדשהו הלעמלו תואסרּפ םירשעמו {ןשָארג עשילױּפ 48 ןכדש רעד טמוקַאב

 {םוש| םושל ןיאו ..תונכדש ןיטישכתמ ןתיל ןיאו .(אט)יל קאש האמו האמ לכמ--האצוה

 המואמ ול קספל ד"ב םושל ןיאו ..בוצקו קח לע רתוי ןכדשהל ןתיל ךירצ 'ידדצהמ דחא

 ,צירטסודניא עשידִיי ר נל'יװ ַא ןעװעג זיא ןקָאז ןוֿפ גנוטעברַאסיוא יד זַא --- .ג"ס 'יס ,תושדחה 4

 השמ, ךיז טֿפור רע יװ רעדָא) סצגרָאּפ--תײרוּפ שריה ר" רהמ ןב השמ ןוֿפ ךיוא רימ ןרעה

 יעגנָא טָאה ןוא םילשורי ןַײק גָארּפ ןוֿפ ןרָאֿפעג--ה"י ןט1/ בײהנָא סיוא טזַײװ--זיא רעכלעװ ,("רצגערפ

 ,(ןבעגצּונָא טינ טרַא.קורד ,1050 = י"ת רָאי ןיא) *"ןויצ יכ רד, ג"א רעזַײװגעװ סעגײלק ַא ןבירש

 ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא סָאװ ןוא ַאנַאיעלדָאב רעד ןיא רַאלּפמעזקע רעקיצנײא ןײא רָאנ ןבילבעג זיא סע ןכלצוו ןוֿפ

 ןענעײל ,"ץראה תאיב רעש, ןוֿפ לײט םעד ןיא ,ןטרָאד .קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנ רעמילשורי יד טגָאמרַאֿפ םיא

 לאז ךא ..ףפמיר טש הנלי װ דטניװ יטוג ןוא ךיש יטוג ראַּפ יכלטע ןימענ ךיז טימ רכלטיא לאז ךא , :רימ

 ."ךיטטנצה טקירטשיג אנליװ ראּפ ןײא ןֿפױק ךיז ןמ

 .'ו 'יס ,תונשיה 5

 ,ז"ב 'יס ,יארתב םינואג ת"וש 6
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 (ה'ב רצד) שיקריט ?אוי 'ר ןוֿפ תובושתו:תולאש יד 224

 ןיא--ןדליג טרעדנוה עדעי ןוֿפ ןשָארג עשיליופ 48--עמרָאנ עכעלנע ןַא *."רתומה לצ

 טרצװ סָאװ ,ךודיש ַא ַײב .1747 רָאי ןוֿפ תוצרַא 'ג ןוֿפ תונקת יד ןיא ךיוא ןבעגעגנָא

 טרצדנוה עדעי ןוֿפ ןכדש רעד טמוקאב ,לַײמ ןצצ יו ךלהמ ןרעסצערג ַא ףיוא טריֿפעגכרוד

 ןיא טלצג-תונכדש ןוֿפ ןסַײרּפָארַא טינ ןלָאז םידדצ יד ידּכ ןשָארג עשילױּפ 72 ןדליג

 ןוֿפ ךייה יד טלעטשעגטסעֿפ תונקּת עקיבלעז יד ןיא ךיוא טרעװ ,ךוסכיס ַא ןוֿפ לַאֿפ

 ןעמענ ןגעמ םינייד יד סָאװ ,טלעג:קסּפ
 רעד טָא רעביא םידדצ יד ןוֿפ טלָאצעגוצ ןגירק ןכדש רעד טגעלֿפ רעּבָא ֿבור סָאד

 םעד ןגעװ ןוא :ה'ב םַײב לַאֿפ ַאזַא ןוֿפ סָאד ךיז ןסיוורעד רימ .עמרָאנ רעלעיציפָא

 רע ביוא ,עמוס עסיוועג ַא טגָאזעגוצ תודע ןוֿפ ןגיוא יד ןיא םיא טָאה'מ סָאװ ,ןכדש

 רָאנ טָאה רע ליֿפיװ טימַאב ךיז טָאה רענעי ןוא ,ךודיש םעד ןריֿפכרוד םיא טצוו

 טכַאלצגסױא ךיז רצ טָאה םעדכָאנ ןוא ,טריֿפעגכרוד ךודיש םצד טָאה רע זיִּב ,טנָאקצג

 וצ ,תונקּת-הנידמ יד ךָאנ רָאנ ןלָאצַאב וצ ֿבייוהמ ריד ןיב ךיא , :קידנגָאז םיא ןוֿפ

 טֿפוררַאֿפ ףיורעד רעֿפטנע ןַײז ןיא ??*...(ןדליג) טרעדנוה ןוֿפ ליֿפ ױזַא ןוא ליֿפ ױזַא ןבעג וצ

 ןכעלנע ַא ןיא ןגָארטעגסױרַא טָאה גָארּפמ ל"רהמ רצד סָאװ ,ןיד-קסּפ ַא ףיוא ח"ב רצד ךיז

 לארשיבש ןיניד יתב לֹּכ גהנמד רחאמד , :רעטרעוװ ענַײז ערעדנַא ןשיװצ טריטיצ ןוא ,ןינע

 יֿפּכ והוט ידכמ רתוי ןכדשל סלשיש תיבה לעבל וֿביײחל העוֿבק הנקּת ןיאש םוקמב ףא

 .גנוניימ רעקיזָאד רעד טימ םיּכסמ ךיוא ח"ב רעד ןיא טַײז ןַײז ןוֿפ ?:.*ד"ב יניצ תואר
 וצ גרָאז יד ןעועג זיא רעדניק יד ןכַאמ וצ הנותה יו הגאד ערענעלק ןייק טינ

 לֹּכ םדוק זיא סיזַאב רעד טָא .רָאּפ ןגנוי םעד ןוֿפ סיזַאב ןשימָאנָאקע םעד ןרעכיזרַאֿפ

 ןוא םוכס םעניילק ןייק טינ רָאג ןֿפָארטַאב ךעלטנייועג טָאה ןדנ רעד .ןדנ רעד ןעוועג

 זא ,ןֿפערט טגצלֿפ סע .טעשזדוב - צילימַאֿפ םעד ןיא קיטנעק רצייז ןצװעג זיא

 ;רעדילגטימ-החּפשמ עקירעביא יד טימ םיכוסכיס ןפורצגסױרַא טָאה ןדנ רעטנָאזעגוצ ַא

 ךיז טָאה רע ןוא ,רעטכָאט ַא רענַײז רַאֿפ ןדנ ַאו ןבירשעגּפָא טָאה רעטָאֿפ ַא, :ב"צ ױזַא

 ןבעגעג ןוא ם ר ח ןברַאה ַא ןוא סנק ַא רעטנוא ןיד-תיב ןֿבושח ַא רַאֿפ ןדנוברַאֿפ ןיוש

 ןוֿפ טינ טַײרֿפַאב סנק רעד ןוא סנק ןוֿפ טינ טַײרֿפַאב םרח רעד זַא ,ןֿפאב הצוֿבשַא

 ןוא ןברָאטשעג ןיא רצטָאֿפ רעד ןוא .הנידמה גהנמ רעד זיא סע יװ יוזַא ,םרח

 טֿפערטַאב השורי עצנַאג יד ןוא ,רעדניק ערענצעלק ןוא ענעסקַאװרעד טזָאלעגרעביא טָאה

 ,טהנעט רעטכָאט יד ןוא .רעטכָאט רעד רַאֿפ ןדנ רעטגָאזעגוצ רעד יװ טלּפָאט טינ וליֿפַא

 ןהנעט םישרוי יד ןוא ,ןבירשצגּפָא ריא טָאה רעטָאֿפ רעד סָאװ ,סָאד ריא טמוק סע זַא

 רעד וצ ןייג טסעװ וד זַא ,הנוװוּכ רעד טימ רָאנ ןביושצנּפָא ריד טָאה רעטָאֿפ רעד,

 ֿביײוחמ טינ רימ ןענַײז ,ןברָאטשעג זיא רע יו תויה ןוא ,ןּבעל ןַײז ַײב ךָאנ הּפוח

 ןיא ??"רעזַײה יד רצביא ןייג ןלָאז עלַא רימ ןוא ןיילַא ריד רָאנ השורי יד ןבעגוצּפָא

 םישרוי יד טימ זיא ןיד רעד זַא ,זיא רָאלק, :ח"ב רעד טבַײרש ףיורעד רעֿפטנצ ןַײז

 רעד ןוֿפ סיירג רעד טיול רָאנ ןבעג ייז ןענעק ןדנ ןוא .רעטכָאט רעד טימ טינ ןוא

 ךיז טָאה'מ טצנַאװ ןוֿפ "ץיל רע טסיוא ןיא להק םעד ןוֿפ ןעזנַײא ןטיול ןוא השורי

 53 (ןינע םעד ןגעוו םיא וצ טדנעװעג

 ןַא ןיא טָאטש ןַײז ןוֿפ ןרָאֿפעגקעװַא זיא ןבואר, :לַאֿפ רעטייווצ ַא זיא טָא ןוא

 רעטשרע רעד ןוֿפ יורפ ַא ענייא ןֿפור טזָאלעג רע טָאה .ןרָאװעג קנַארק זיא ןוא רערעדנַא

 ריא טָאה רע תעב ןוא ,ןדליג עשירעגנוא 2 ןבעגעגרעביא ריא טָאה ןוא החּפשמ סבַײװ

 .8 'ז ,ד"ל 'יס ,אטיל תנידמ סקנּפ 5

 .8/ יז ,"הֿבגשנ הירק, ,רעבוב המלש 9

 .ח"כ 'יס ,תונשיה 60

 ,ןטרָאד 1

 .ד"י 'יס ,תונשיה 2

 .ןטרָאד 3



 25 (ה"ב רעד) שיקריס ?אוי 'ר ןוֿפ תוצושתו.תולאש יד

 וד ידּכ טלעג סָאד ריד ךיא ביג טָא :טגָאזעג יױזַא רע טָאה ,טלעג סָאד ןבעגעגרעביא
 לעװ ךיא ביוא ןוא ;טיײקנַארק רעד ןוֿפ ןרעװ ןזענעג לעוו ךיא ביוא ,ןבעגּפָא רימ טסלָאז

 סָאװ ,המותי רעד רעטכָאט ןַײמ ןבעג עמוס רצד ןוֿפ טֿפלעה ַא וטסלָאז ,ןברַאטש-
 64 "בַײװ רעטייווצ ןַײמ ןבעג וטסלָאז טֿפלעה ערעדנַא יד ןוא ,הֿבורק ַא ענַײד זיא

 טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,תומותי עמערָא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה לרוג ןרעטיב ַא
 :ה"ב ןוֿפ ת"וש יד ןיא טלייצרעד טרעװ לדיימ ַאזַא רענייא ןגעװ .ןדנ ןקירעהעג םעד
 ךיוא זיא'ס ןוא ..ןעמונעגֿפױנוצ ריא רַאֿפ טָאה'מ סָאװ ,סָאד רָאנ טגָאמרַאֿפ טָאה יז,
 הטרח ןדצ רעסייווצ רעד) טלָאװ ,הנותח יד טגײלעגּפָא ןעמ טלָאװ רעמָאט זַא ,ךעלגעמ

 55 ("השאר ןיבלּתש דע ֿבשּתו,) יּפָאצ ןעיורג ןזיב ןרָאװעג ןסעזרַאֿפ טלָאװ יז ןוא טַאהעג
 טריֿפעגסױא לָאז ךודיש ַא זַא ,ןענערָאװַאב וצ ידֹּכ זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ןביוא

 ,ףָארטש ַא ךיז ףיוא ןעמונעג ןוא ןיד-תיב ןרַאֿפ ןעוועג ֿבייחתמ םידדצ יד ךיז ןבָאה ,ןרעו
 ןלעװ טיג טגעלֿפ םידדצ יד ןוֿפ רענייא ןעװ לַאֿפ ןיא .העוֿבש ַא ןוא םרח ןברַאה ַא
 .טסירק םוצ ןדנעװ וליֿפַא דצ רעטייװצ רעד ךיז טגעלפ ,תוֿבייחתה יד ןריֿפסױא
 ,רעטכָאט ַא ןכַאמ וצ הנותח עמוס עקיטיינ יד טלעֿפעגסױא טָאה רעמָאט =.טכירצג ןכעל
 חקולהו, :זיולק ןיא "טָאטש,  ןַײז ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ וליֿפַא ןלעטשּפָא טינ דִיי ַא ךיז טגעלֿפ

 תכדושמהל ותבל אישהל ץוחנ 'יהש ותונקל ותאמ שקיב רכומהש םושמ םוקמה הנקש
 "יה ןכש ונל צודי הזו ןדנה קלסל ןול היה-==! ל"ה אלו

 רָאּפ ןגני םעד ךָאנ ןעמ טגעלֿפ םידגב ןוא גנוריצ ,טלעג טימ ןדנ רעסיוא

 רעטכָאט רעד לָאז ןעמ ,ןעוװעג ךיוא זיא גהנמ רעד ??.רָאי עכעלטע ףיוא טס ע ק ןגָאזוצ
 קלָאֿפ רָאּפ עגנוי סָאד ןעמ טָאװ ךָאנ וצרעד *.זַײּפש ןקיש טעּפמיק ןוֿפ טַײצ ןיא
 תוריד ןיא טֿפַאשגנע רעד תמחמ טגעלֿפ סָאװ ,ןינע ןַא - הריד ַא טימ ךיוא טגרָאזַאב
 ןֿבואר, :לַאֿפ ַאזַא ןוֿפ סָאד ןעעז רימ יו ,םישרוי ןשיװצ םיכוסכיס זַײװנטַײצ ןֿפורסױרַא
 רעווש רעד תעב ,טניוװעג רע טָאה רָאי ַײרד :רָאי ףניֿפ רעװש ןַײז ַײב טניֹוװעג טָאה
 ןוֿפ ןרעדָאֿפ םישרוי יד ןוא ,טיוט ןַײז ךָאנ רָאי ייווצ ןוא ,טבעלעג ךָאנ טָאה רענַײז

 סָאװ ,םיאנּת יד ןוֿפ רטש ַא ןעמונעגסױרַא ןבואר טָאה .ייז ןוֿפ ןיײגסױרַא לָאז רע ,םיא
 רָאּפ סָאד בוא ןוא  :ןבירשעג ױזַא טייטש ןטרָאד ןוא ,ךודיש ןתעשב טכַאמעג טָאה'מ

 ןעצ ףיוא זיוה ןַײז ןיא הריד ַא רָאּפ םעד ןּבעג י"רהמ טעװ ,עװָא קול ןיא ןעניֹוװ טעוו
 ןַײז וצ םייקמ ךיז ףיוא ןעֶמונעג םידדצ עטנָאמרעד ןביוא יד ןבָאה ץלַא סָאד ; "וכו רָאי

 . סנק ןוא העוֿבש ַא ,םרח ןברַאה ַא רעטנוא ןעװעג ןינק לבקמ טָאה'מ סָאװ ,םעד ךרוד
 ןוא טֿפַאה ןַײז ןרָאלרַאֿפ גנַאל ןיוש טָאה רטש רעד טָא; זַא ,ןרעֿפטנע םישרוי יד ןוא
 ?ט"םיא ךרוד טינ טכער ןייק טסָאה וד ןוא הּפוח רעד ךָאנ ךַײלג ןרָאװעג לטב זיא

 טימ טקידנעעג ןבָאה ןוא ךיז ןשיוװצ ןעמוקעגכרוד ןענַײז םידדצ יד יװ םעדכָאנ
 טָאה עידַאטס עקיזָאד יד ;םיאנּת יד ןבַײרש ןעמ טגעלֿפ ,תוחטֿבה עקיטַײזנגעק יד
 יד ןוא ֿבר רעד ןציז ןגעלֿפ םיאנת יד ןבַײרש ןתעשב .םתסב םיכודש , :ןסייהעג

 ,דיירּפָא ןטשרע םעד ןבַײרשרַאֿפ ןגעלֿפ רֿפוס רעד ןוא ֿבר רעד .טַײלטָאטש עֿבושח
 ,טנעמָאמ םעד טימ ':."טיג ןדצ רעדו רע ליֿפיװ ןַײז םסרֿפמ ןעמ טגעלֿפ טלָאמעד סָאװ,

 ,ג"פ 'יס ,תושדחה

 .ס ט*י ףד ,ב"מ 'יס ,תושדחה

 ."םיוג לש תואכרעה ינפב לובקל וכרצוהש דע ..., :ןטרָאד

 .ןבױא עז .ז"כ 'יס ,יארתב םינואג ת"וש

 9 8 4 8 8 .ו"מ 'יס ,תונשיה *לגפ

 רעד יװ ,ןכָאװ ריֿפ ןופ ךשמ ןיא ןוַײּפש עטכַײל רעטכָאס רעד ןבעג וצ,  :ו"מ 'יס ,תונשיה 'לגפ 69

 ,"סנירָאטעּפמיק טימ זדנוא ַײב זיא גהנמ

 .ן"מ 'יס ,תונשיה 0
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 טנצלפ ,םלוצ ןרַאֿפ ןרָאװצג טנַאקַאב זיא ,םיא טֿפור ןעמ יװ ,"הריכזה ֿבתּכ , רעד טָא ןעוו
 טָאה ,ןכָארבעג ֿבתֹּכ םעד םעדכָאנ טָאה סָאװ דצ רעד ןוא ,טֿפַארק ןיא ןַײרַא ךַײלג רצ

 (רעטַײװ עז) תונּתמ ןקיש ןעמ טגעלֿפ םיאנּת עקיזָאד יד ךָאנ ?.סנק ןלָאצַאב טוומעג

 םיִאנּתה) "םיאנּת עשוריֿפב, יד ןבַײרש ןיד-תיב ןֿבושח ַא רַאֿפ רעטעּפש טשרע ןוא

 ןענעמתח ןגעלֿפ'ס עכלעוו ףיוא ,ןעלסקעוו-ןדנ יד דצ ןטירד ַא ַײב ןגיילנַײא ,(שוריֿפב
 .ןבעג ךיוא ןעמ טגעלֿפ לָאמַא .תונּתמ עקירעביא יד ןגָארטנַײרַא ךיוא ןוא ,םידדצ עדייב

 75. דצ ןטירד ַא ַײב ןגײלנַײא טגעלֿפימ סָאװ ,(לסקעװ-ָאקנַאלב ןימ ַא) ןַארמעמ, ַא
 ןּתוחמ רעד ,:הלּכ רעד ַײס ןתח םעד ַײס תונּתמ ןקיש ןעמ טגעלֿפ םיאנּת עטשרע יד ךָאנ

 ,זייא גהנמ רעד יװ ,דמעה ַא ןוא גניר םענרעדלָאג ַא ןתח םעד טקישעג טָאה
 רעד גנוריצ טקישצג טָאה ןתה רעד ךיואןוא..תונּתמ ערעדנַאךָאנןֹוא
 תועיֿבּת ןעוועג לָאמטֿפָא ןענַײז ,ןרָאװעג טינרָאג זיא ךודיש ןוֿפ ןעוו לַאֿפ ןיא ?*"הל ּכ

 ח"ב םענוֿפ טרעוו ,ןַײז גהונ ַײברעד ךיז ןעמ לָאז יוװ .תונּתמ ענעקנָאשעג יד ןבעגוצקירוצ

 רָאנ סע זיא ,הלּכ רעד ןבעגעג טָאה'מ סָאװ ,תונּתמ .., :ןֿפוא ַאזַא ףיוא טרילומרָאֿפ

 תנידמ ןיא רעבָא .דנַאלשטַײד ןיא גהונ ךיז זיא'מ יװ טַארוקַא ,ןגעוו דוֿבּכ ריא בילוצ

 עטנַאקַאב ַא זיא סָאד ןוא--גהונ ךיז ןעמ זיא {ק-?עכלצווו תונידמ ערעדנַא ןוא ןלױּפ

 ןעוו רעדָא ,רענַײז השרד רעד תעשב טמוקַאב ןתח רעד סָאװ ,תונּתמ יד זַא-ךַאז

 ףרַאד רעבירעד ןוא ,הרומג הנּתמב ייז רע טמוקַאב ,הלּכ רעד ןבעל םיא טצעזַאב'מ

 75 ײןבענּפָא טינ קירוצ ייז רע

 ה"ב רעד טלַאה טַײצלָאמ-הנותח רעד ףיוא זָאלג ַא ןכערבעצ ןוֿפ גהנמ םעד

 עכעלטנרָא ןוֿפ גהנמ ןייק טינ זיא סָאד םערָאװ ,ךַאז רעקירעביא ןַא ןצנַאג ןיא רַאֿפ

 וצ ןַײז גהונ ךיז ןעמ טגעלֿפ ןטַײצרַאֿפ לַײװ ,ןֿפרּוװסױא עמַאס ןוֿפ רָאנ ,ןשטנעמ

 אלא םיקיתוו גהנמ הז ןיאו,)) ןטַאש טינ םענייק לָאז סע ידּכ ,טײהרענעסַאלעג ןכערבצצ

 עיגי אלש ןינעב תעדה בושיײב תיכוכז ורבש םינומדקה יכ םיקיתע םינלזג םיעורג גהנמ

 טָאה'מ יװ םעדכָאנ ,טגָאזעגסױרַא ח"ב רעד טָאה רעטרעװ עברַאה יד טָא ??,("ללכ קזיה

 ,טנַאװ רעד ףיוא זָאלג ַא ןֿפרָאװעג טָאה רעניא ןעװ ,לַאֿפ ַא טכַארבעגריֿפ םיא רַאֿפ

 ןיי יקרזמב םיתושה גהנמכ,) "החמש ַא תעשב רעקנירט ַײב זיא רעגייטש רעד יװ}

 זיא רע ןוא גױא ןיא ןצעמע ןֿפָארטעג ךעלברעש יד ןבָאה ַײברעד ןוא ,("החמש ךותמ

 ' .ןרָאװעג דנילב

 רענייא ןעו ,ןלַאֿפ ןֿפערט ךעלריטַאנ ןגעלֿפ ןשינערָאװַאב עלַא ףיוא טקוקעג טינ

 :לַאֿפ ַאזַא טלייצרעד ,לשמל ,טרעוו סע .ךודיש ןֿפױא ןגָארקעג הטרח טָאה םידדצ יד ןוֿפ

 רעד ןוא ,ליֿפ ױזַא ןוא ליֿפ ױזַא רוחב םעד ןבירשעגּפָא טָאה הלּכ רעד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד
 ךיז ןבָאה טַײלטָאטש עֿבושח ערעדנַא ןוא ֿבר רעד ןוא .רעמערָא ןַא ןעוועג זיא רוחב

 .ֿפױא ןבָאה םידדצ עדייב ןוא .םיקרּפ ישָאר יד ןבירשעג טָאה ֿבר רעד ןוא ןּבילקעגֿפױא

 .טלױוֿפעגרעטנוא ךיז טָאה רֿפוס רעד ןוא םיאנּת יד ןבַײרש לָאז רע ,רֿפוס םעד טרעדָאֿפעג

 יד ןוא רֿפוס םעד טזָאלרעד טינ ןוא רוחב רעד ןעמוקעג זיא םורַא םישדח ַײרד ַא ןיא
 ןֿפױא ןגָארקעג הטרח טָאה רע לַײװ ,ןענעמתח ייז ןוא ןעלסקעװ יד ןבַײרש וצ תודע

 סח"ב םעד ןוֿפ ??*.דלַאװגרעביא ןבַײרש לָאז'מ ,טרעדרָאֿפ רעטָאֿפ סהלּכ רעד ןוא .ךודיש
 ךודיש םעד ןזָאלּפָא ןוא ןבָאה הטרח טנָאקעג טָאה דצ ןייא זַא ,רָאלק טרעװ הֿבושּת

 בתכש,) "ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טינ ןזיא ֿבתּכ-סגנונָאמרעד רעד  תעב ,טלָאמעד רָאנ

 .ןטרָאד 2

 ."ב"צש רדא שדחב ןילבול ךיריב, :ןינע ןטלדנַאהַאב םעד ןוֿפ עטַאד יד---.ה"פ 'יס תושדחה 3

 ,ט"מ *יס ,ןטרָאד 4

 .'ב 'יס םוצ הֿבושּת רעד ןיא :תונשיה

 ,ב"ס 'יס םוצ הֿבושּת רעד ןיא ,ןטרָאד 6

 .דוי "יס ,תינשיה 77



 21 (ח*ב רעד) שיקריס לאוי 'ר ןֹוֿפ תובושּתו-תולאׂש יד

 רַאֿפ תודיחיב ןבירשעגֿפױא םיא ןבָאה תודע יד תעב ןוא ("םוסרפב השצנ אל הריכזה

 -ח"ב רעד טנקסּפ--לַאֿפ ןטלדנַאהַאב םעד ןיא ,םידדצ יד ןזיוועג טינ ךָאנ ןוא ןיילַא ךיז
 .קיטליג רעבירעד זיא ןינק רצטכַאמעגּפָא רעד ןוא טינ טֿפַאה ןייק הטרח יד רעבָא טָאה

 .צגנַײרַא ןוֿפ ןלַאֿפ יד ךױא ןרעהעג הנותה ןגעװ לטיּפַאק ןקיבלעז םעד וצ

 ןַאמרעגנוי ַא .תוֿבושתו.תולאש טלַא ןיא טעמּכ ןֿפערט רימ סָאװ ,ןישודיק עטרַאנ

 ןַא רעדָא) לדיימ ַא גניר ַא רעדָא עבטמ ַא טימ ןַײז שדקמ תודע עקילצֿפוצ רַאֿפ טגעלֿפ

 ףיקּת ךיז ןטלַאה טַאלג רעדָא ,טג ןרַאֿפ טלעג ןרעדָאֿפ ךָאנּרעד ןוא (השורג ַא ,הנמלַא
 םהל שיש םישנא הברה וניצמ אלהו, :טבַײרש ח"ב רעד יװ ,ןטגּפָא יז ןלעװ טינ ןוא;

 ןילאושו םהינֿפל םיננחתמ כ"פעאו עורז ילעב ןהש יֿפל רומג שואיי םלצא םהש תבוח

 צברַאה ןבעגעגסױרַא ןוא טֿפמעקעג ןלַאֿפ ענױזַא ןגעק טָאה להק '*".םהל ומלשיש םהמ
 ןיא סָאװ ,גנַאג ןסואימ םעד טָא ןעלצרָאװּוצסױא ןעװצג זיא ליצ רעייז סָאװ ,תונקת

 רעװעקָארק סָאװ ,תונקּת רימ ןעניֿפעג לשמל ױזַא ,ןטַײצ עלַא ןיא טײרּפשרַאֿפ ןצוועג

 סָאװ ,רעד ןואע :םעד ןגעװ ןענעייל רימ ּוװ ,1595-=ה"נש רָאי ןיא טכַאמעג טָאה להק

 רע רעדָא ,עטגעג ַא רעדָא הנמלַא ןַא רעדָא לדיימ ַא ןַײז שדקמ ןדלַאװגרעביא) טוט

 .גַײרַא טרעװ ,ןעװעג שדקמ ייז טָאה רע זַא ,גנַאלק ַא ײז ןגצװ טײרּפשרַאֿפ

 ןוֿפ ַײס ץימש רע טגירק {ךָאנ וצרעד) ןוא להק ןוֿפ טרעטַײװרעד ןוא םרח ןיא טגיילעג

 .רעביא תשדוקמ ידו יז ןעַײרֿפַאב ןֿפלעה וצ ֿביוחמ זיא להק ןוא ,ןטסירק ןוֿפ רעדָא ןדִיי

 ןגעק ןֿפמעק וצ ןעמוקעגסיוא זיא ח"ב םעד ךיוא ?."ןליוו םענעגייא .ןַײז טימ ןדלַאװג

 ףסוי רב ֿבקעי רוחב רעד, +וװ ,לַאֿפ ןימ: ַאזַא ןֿפָאלרַאֿפ ץינעמערק ןיא ךיז טָאה'ס .םעד

 ןוֿפ ֿבקעי 'ר רָאטקָאד ןֿבושח םעד ןוֿפ רעטכָאט ַא ,רּתסא הלותב יד ןעוועג שדקמ טָאה

 רעקילייה רעד ןוֿפ ןיד.תיב םעד ףיוא ןואי :ח"ב רעד םעד ןגעװ טבַײרש ;? ץינעמערק

 ערעטיב ןוא ערעװש טימ רוחב םעד ןֿפָארטשַאב וצ ֿבוח רעד טגיל ץינעמערק הליהק

 ןוא עקיטַײצרַאֿפ יד ןוֿפ םרח םעד ףיוא ןעוועג רֿבוצ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןֿפָארטש

 ךרוד ןעוועג רדג ץרוּפ טָאה רע ןוא ,זדנוא טימ רעטציא ןבעל סָאװ ,םילודג יד ןוֿפ ַײס

 רעֶמ לָאז סנױזַא ןוא .רעטכָאט רעשידִיי ַא רעביא הלֿבנ ַא ןָאטעגּפָא טָאה רצ סָאװ ,םעד

 רעמ ךיז לָאז'מ ןוא ןרעהוצ ןוא ןעזוצ לָאז קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא ןרעװ ןָאטצג טינ

 + 50 ןגעוורעד טינ סגױזַא

 טּפַאכעגסױרַא טָאה רוחב רעד, זַא ,טלייצרעד טרצוו .לַאֿפ ןטלדנַאהַאב םעד ןיא

 לָאמ טייווצ ַא ?:"ןעועג שדקמ םעד ךָאנ יז טָאה רע ןוא לדיימ רעד ןוֿפ עלײשטַאֿפ יד

 וװ ,רעמזיוצ ןיִא ןֿפָאלרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,השעמ רעכעלנע ןַא ןגעוו טלייצרעד טרעוו

 ,עבטמ ַא טימ לדיימ ַא ןעװעג שדקמ טָאה ,ךָאנ לגנִייַא ,תרשמ ַא סשמש ןקיטרָאד םעד
 רָאנ ,ןַײז וצ שדקמ הנווּכ ןייק טַאהעג טינ טָאה רע, ,םגה ןוא ,"רעסקעז טֿפור'מ סָאװ,

 ץנַאג ַא ןעװעג ןינע רעד ןיד ןשידִיי ןטיול רעבָא זיא ,'סַאּפש ַא ןעװעג זיא סָאד

 5?,ןטלַאּפש-ָאילָאֿפ עסיורג ןביז ןיא טעמּכ םיא טלדנַאהַאב ח"ב רעד זַא ױזַא ,רעטסנרע

 ןוא טייהגטלצז ןייק ןצווענ טינ ןענַײז ןלַאֿפ עניזַא זַא ,ןײטשרַאֿפ ןעמ ןעק םעד ןוֿפ

 / *.טקוקעג טסנרע ייז ףיוא טָאה'מ

 : .8 ב"צ ףד ,ו"צ 'יס ,טרָאד 5

 .18--17 יז ,,םינשי תואסקנּפמ תוינומדק, ,}{ * ט ש ט צ װ .ה .פ 22

 .1568==ח"כש רָאי ןוֿפ ,קסירב ןוֿפ זיא קספ רצד .ב"ע ףד ,ו"צ 'יס ,תונשיה 0

 . ,ןטרָאד 1

 ,ט"ע 'יס ,תושדחה ןוא ז"צ *'ס ,תונשיה 2

 טימ ךיוא ןוא ת"וש צרעדנא ןיא ךיוא טלדנַאהַאב ןרעװ ַײרצרַאנּפָא ךרוד ןישודיק עכלעזַא ןוֿפ ןלַאֿפ *

 --א"נ--'ג ,ח"מ ייס ,(16079 מ"פ) ךרכב ןושמש השמ 'ר ןוֿפ *ינשה טוח, ּת"וש יד '?ג95 ;טסנרע ןקיבלעז םצד

 ןרהא ןוֿפ -?אומש תנומא, ךיוא זַײװלײט ;ה"פ 'יס ,(ו"נּת) רמזיוצ בקצי 'ר ןוֿפ *בקצי תיב, ;"םינציל, יד ןגעוו

 ,'דע ר --- ,'ה ייס ,(ג"מת ,מ"8פ) רעװָאנַאדישק לאומש



 (ת"ב רצד) שיקריס לאֹוי 'ד ןוֿפ תובושתו-תוֿפאש *ד 238

 ןֶָא ךיז רימ ןֿפערט טַײצ רצנצי וצ ןבעל-ןעילימַאֿפ ןגעו םיטרּפ עקידרעטַײװ ןוֿפ

 רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,םיכוסכיס לָאצ רעסיוועג ַא טימ ח"ב ןוֿפ ת"וש יד ןיא

 גהנמ רעטלַא רעד .טזָאלעגרעביא טָאה ױרֿפ יד סָאװ ,השורי רעד ןוֿפ גנולײטעצ

 ןעמ טָאה רעבָא רעטעּפש ;ןגעמרַאֿפ סבַײװ ןַײז ּפָא טנשרי ןַאמ רעד זַא ,ןעוועג זיא

 יז ןעו ,לַאֿפ ןיא - רעדָא ,ױרֿפ רעד תֿבוטל ןעגנורעסעבסיוא עסיוועג טכַארבעגנַײרַא

 ןענַײז םעד תמחמ .םישרוי עריא תֿבוטל - ,רעדניק ןייק ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טינ טָאה

 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ה"י ןט13 ןטימ ןיא ךרצב ןענַײז סָאװ ,תונקּת יד ןעמוקעגֿפױא סע

 ,"הלוטילוט ,, ג"א טנַאקַאב טָאטש יד יא םירֹוקמ עשיערבעה יד ןיא) ,עיליטסַאק ,ָאדעלָאט

 עכלצוו ןיא ,("הלוטילוט תונקּת, טימ תונקּת עקיזָאד יד ןעמ טנכיײצַאב רעבירעד ןוא

 טימ םֹּת וניבר ןוֿפ תונקּת יד ןוא ,ןדָיי עקידחרזמ ןוא עשידרֿפס יד ןטלַאהעג ךיז ןבָאה'ס

 עשידַי עטסקיטּכיװ ַײרד יד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעסעבסיוא יד
 ןוא ,ם"וש==) ץניַאמ ןוא סמרָאװ ,רעײּפש - טַײצ רענעי וצ דנַאלשטַײד ןיא תוליהק

 ךַײרקנַארֿפ ןיא ןדִיי יד רַאֿפ ןטלָאגעג ןבָאה סָאװ ,("ם"וש תונקּת  נ"א טנַאקַאב רעבירעד

 5 דנַאלסור ןוא עטיל ,ןליוּפ ךיוא ןוא דנַאלשטַײד ןוא

 רעד ןוֿפ םישרוי יד ךרוד טרעדָאֿפעגֿפױא ןַאמ רעד טרצװ לַאֿפ ַאזַא םענייא ןיא

 ןצנַאג םעד יז ןבעגוצּפָא ,הנותח רעד ןָאנ רָאי ןטשרע ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,ױרּכ

 ױקַאב יד ןוא ,ןדנ םענוֿפ טֿפלע ה ַא ןבענּפָא רָאנ ףרַאד רֶצ זַא ,טהנעט ןַאמ רעד .ןדנ

 .ןבעגּפָא טינ ןצנַאג ןיא רע ףרַאד ,ןגָארט וצ טנייוועג ןעװעג זיא רע סָאװ ,םידגב ענעמ

 טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד ןבעגקירוצ לָאז רע זַא ,םישרוי יד ןוֿפ הנעט רעדנַא ןַא ףיוא

 זַא ,רע טרעֿפטנע - ,תוֿבוח עקידרעירֿפ ענַײז ןלָאצַאב וצ ידכ ןדנ ןוֿפ ןעמונענּפָארַא

 טגָאזעגוצ טַאהעג םיא טָאה'מ סָאװ ,תונּתמ יד ןבעגּפָא טשרעוצ םיא ןלָאז םיֿבורק יד

 ןענָאמֿפױא ןעמוק סָאװ ,םישרוי ןגעוו ךיז טדער לַאֿפ ןטייווצ ַא ןיא ** ןבעגעג טינ ןוא

 טצוװ רע יװ םעדכָאנ ,ױרֿפ ןַײז רַאֿפ םיררוב ַײב טגײלעגנַײא טָאה רענייא סָאװ ,עמוס יד

 ןוא ,ןברָאטשעג ױרֿפ יד זיא םיּתניב רעבָא ,טג םַײב ןטלַאהעג ןיוש טָאה'מ ;ןטנּפָא יז

 ןענעשרױצּפָא טכצר סָאד זַא ,טנקסּפעג ח"ב רעד טָאה .ןענעשרי יז ןעמוקעג זיא ןַאמ רעד

 55 ןַאמ רעד טינ ןוא ױרֿפ רעד דצמ םישרוי יד רָאנ ןבָאה

 לָאצ רעסיורג ץנַאג ַא ןיא ןענַײז סָאװ ,םיטרּפ ןעגנערב ךיוא רימ ןלעװ טצצלוצ

 .ָאנָאקע עקיטלָאמעד יד ַײב .תונוגעצ ןעיורֿפ ןגעװ ,ח"ב ןוֿפ ת"וש יד ןיא טײרּפשעצ

 -רעביא ןעגנּוװצעג ןַײז רחסמ בילוצ ןגעלֿפ רענעמ זַא ,ןֿפערט טֿפָא טגעלֿפ םיאנּת עשימ

 ןעמַאּפָא ךיז ןגעלֿפ ייז ּווװ ,תומוקמ עטַײװ ןיא ןרָאֿפקעװַא ןוא עילימַאֿפ רעייז ןזָאלוצ

 .קעװַא זיא סָאװ ,ןַאמ ריא זַא ,תועידי ןעמוקַאב טגעלֿפ ױרֿפ ַא ןצו .טַײצ ערעגנעל ַא

 ךיז יז טָאה ,סנגעוורעטנוא ןעמוקעגמוא רעדָא ןברָאטשעג זיא ,םיקחרמ יד ןיא ןרָאֿפצג

 ןבָאה וצ הנותח רּתיה ַא ןבעגסױרַא ריא לָאז ןעמ ,ןיד.תיב םוצ טדנעוװצג ךעלטנייוועג

 זיא סע ןצוו ,םעד ךָאנ רָאנ ןבעגסױרַא שינעביולרעד ַאזַא ןגעלֿפ םינבר יד .לָאמ ַא ךָאנ

 ענעמוקצגמוא רעדָא ענערָאלרַאֿפ יד ןוֿפ טייקשיטנצדיא יד ןרָאװעג ןזיוורעד קֿפס םוש ןָא

 טגעלֿפ ןעמ ;טשרָאֿפעגסױא ךעלדנירג ןכלעזַא לַאֿפ רעדצי ייז ןבָאה רעבירעד ןוא ,רענעמ

 ןַײז טֿפרַאדעג סע טָאה ,ױג ַא ןעװעג תודצ רעד זיא רעמָאט ןוא ,תודע ךס ַא ןרעהסיוא

 .רַאֿפ גנושרָאֿפסױא רעכעלדנירג רעקיזָאד רעד קנַאדַא ."ומות יֿפל חיסמ, ןוֿפ תודצ ןַא

 פא רימ ןענרעל ייז ןוֿפ סָאװ ,רָאג זיב םיטרּפ עכעלריֿפסױא ןלַאֿפ יד ןגעוו רימ ןגָאמ

 ,עיֿפַארגָאעג עשידיי קיטש ַא ַײס ,ןשינעמענוצ ןוא ןעמענ עשידִַײי ןגעו ַײס ךס ַא

 ףרַאּפשנָא טגעלֿפ עטיל ןוא ןליױוּפ ןוֿפ םירחוס עשידַיי ּוו ,תומוקמ יד ןגצװ קידנרעה

 תסוריב םינושה םיגתחגמהו תוגקתה ה ס א ה ח מש ןוֿפ לקיטרַא םעד עז ןינע םעד ןגעװ ךעלריֿפסױא 3

 ,94--79 יז ,ו"ּפרת ,םילשורי ,"תודהיה יעדמ , ןיא ,"ותסא תא לצבה

 ,'ב 'יצ ,תונשיה 4

 ב"8 'יִּפ ,תושדחה ןיִא ריּמ ןַצניפלִג לַאֿפ ןטלקיװרַאֿפ רעמ ַצ ,ד"כ 'יס ,ןטרָאד



 20 (ח"ב רעד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תובושגויתולאש 1

 ,ןדנַאטשמוא יד ןגעוװ תוצידי ךיוא ךַײלגוצ ןעמוקַאב רימ ;קימָאנָאקע -עשידִיי ןגעוו ַײס ןוא
 ,םענייא ןגעוו רימ ןרעה ױזַא .ןעלדנַאה וצ ןעמוקסיוא טגצלֿפ םירחוס עשידַי עכלעוו ַײב
 5 ןברָאטשעג טרָאד ןוא קסנעל ָאמ ס ןייק רחסמ בילוצ ןרָאֿפעג עקָארק ןוֿפ זיא סָאװ
 ןברָאטשעג ןענַײז סָאװ ,עגָאלג ןוֿפ דוד ןוא גרעבמעל ןוֿפ המלש ןדַיי ייווצ , ןגעוו רעדָא

 ליפאנורדנאב םיתמ רגאלגמ דודו ֿבוֿבלמ המלש יידוהי ינש,) "הֿפגמ ַא ןיא לָאּפָאנַאירדַא ןיא
 ןענַײז ןוא רעטילימ ַײב ןצלדנַאה קעװַא ןענַײז סָאװ ,רענעמ ןגעוו רעדָא *,("ריואב
 ןטסירק רעדָא * ,געװ ןֿפױא ןרָאװעג טצגרהרעד רעדָא *,המחלמ רעד תצשב ןעמוקעגמוא
 .עגמוא ןענַײז רעדָא 5 ,טעגרהרעד ףוסל ןוא ייז ןוֿפ טכַאמעג קזוח ,ןלַאֿפַאב ייז ןענַײז
 ןעמָאנ ןרעטנוא תועשר רעייז טימ טנַאקַאב ןענַײז סָאװ ,יד ךרוד, ןרָאװעג טכַארב
 ןגעװו רימ ןרעה לָאמ שרעדנַא ןַא ?!.("יקזאק םשב םתעשרב םימסרוֿפמה י"ע,,) *ןקַאזָאק
 ןעניֹוו סע ּוװ ,רבדמ רעד ןיא ןרָאװעג טעגרהעג זיא ןַאמ ריא סָאװ, ױרֿפ ַא
 ,ױרֿפ ַא ןגעװ רעדָא ?2("רדוק לש המוא הב םיבשויש רבדמב הלצב גרהנש,) ?ןרעטָאט
 דמושמ ַא ןרָאװעג זיא ןַאמ ריא סָאװ ,רַאֿפרעד רָאג הנוגע ןַא ןרָאװעג זיא סָאװ
 סח"ב ןוֿפ םירֿפס עדייב יד ןיא ןרעװ לכה-ךסב ?".טג ןייק ןקיש טלָאװעג טינ ריא ןוא
 94 תונוגצ-ןעױרֿפ ןוֿפ ןלַאֿפ קי צ ר עֿפ ַײֿב טכַארבעגריֿפ ת"וש

 םעד ןיא רעֿפיט ןקוקנַײרַא ןוא גנַאהרָאֿפ םעד לסיב ַא ןבײהֿפױא טציא ןליוו רימ
 םעד ןיא ךיז ןצניֿפעג סָאװ ,תועידי יד טל ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ןבעל ןטַאװירּפ
 עכעלטנייוועג יד טרעטשעצ סָאװ ,דליב ַא ןעז רימ ןלעװ ַײברעד .תוֿבושּתו-תולאש סח"ב

 רעשידִיי רעטלַא רעד ןיא טבילַאב ןוא ןעמונעגנָא ױזַא ןענַײז סָאװ ,ןעגנולעטשרָאֿפ
 סָאװ ןוא גָאט ןקיטנַײה זיב סָאמ רעסיורג ַא ןיא ךָאנ ןשרעה ןוא עיֿפַארגָאירָאטסיה
 עטושּפ סָאד טינ ןוא ןדִיי "עקילייה , ןוא "עסיורג , רָאנ ןרעדליש וצ ץנעדנעט יד ןבָאה
 .טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעװעג זיא סע יװ ןבעל סָאד ,ןבעל

 ןטלָאגעג רעהַא זיב ןבעל .החּפשמ ןשידִַיי םעד עגונב טָאה רעגײטשַא ױזַא
 ןַא -- ,ה"י ןט15 ףוס ןוֿפ :הֿפוקּת רעקידרצירֿפ ַא רַאֿפ ,תמא--גנוצַאשּפָא סנַאמעדיג .מ
 :תועינצ ןוא עיצידַארט עכעלדירֿפ טשרעהעג טצענערגַאבמוא החּפשמ רעד ןיא טָאה סע
 ןוא גנושלעֿפ ןייק ןוֿפ טינ ,הנותח רעד רַאֿפ ןענַאמָאר ןייק ןוֿפ טרעהעג טינ טָאה ןעמ,
 טַײצ רענעי וצ ןעװעג ןענַײז טֿפַאשַײרטעג ןוא תוצינצ םערָאװ ,הנותח רעד ךָאנ סעמַארד
 ןעמַאנסױא ןעעז רימ ןעװ ןטלעז ןוא ,עילימַאֿפ רעדעי ןיא ץעזעג רעטסכעה רעד
 .טינ רעדייל ?דליב ןײמעגלַא סָאד טָא םירוקמ ערעזדנוא ןקיטעטשַאב יצ ??.?ןוֿפרעד
 .תועינצ עלענָאיצידַארט ַאזַא תמאב טשרעה ןטכיש ןוא תוחּפשמ עֶלַא ןיא טינ טַײװ
 ןבָאה ןרעטלע יד ןוא ןכדש ַא ךרוד טכַאמעג הנותח עקַאט ןעמ טָאה םלוצ ןגנוי םעד
 יד ןוֿפ ענייא טדײשענּפָא ןַײז ןלָאז םירוחב ןוא ךעלדיימ זַא ,ןעזעג ךעלגעמ טַײװ יו
 טינ ןבעגעגנַײא |צנַא ג ןיא ייז ךיז טָאה סָאד זַא ,טינ ךָאנ טסייה סצ רעבָא .ערעדנַא
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 (ח"ב רעד) שיק-יס לאוי 'ר ןוֿפ תובושתו:תולאש 240

 הרוּתה לע, ןציז ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא םירוחב-הבישי ןעװעג ןענַײז טַײל עגנוי עלַא

 רעדָא ןקָאז ןקירטש טימ רָאנ ןבעגצגּפָא ךיז ןבָאה ןעלדיימ עלַא טינ ןוא "הדוֿבעה לעו

 ןיא ךיוא ןָאטעגנַײרַא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,עכלצזַא ךיֹוא ןעועג ןענַײז סע .תוניחּת ןגָאז

 .אתורֿבחב טכַארברַאֿפ ןוא ןעמַאזוצ ןֿפָארטעג טננוי יד ךיז טָאה סיוועג ןוא ,ןכַאז עקידהזה-םלוצ

 שאד רימ טָאה רעד ,צז, :רוחב ַא ףיוא ךיז טגָאלקַאב לדיימ ַא יװ ,רעגײטשַא רימ ןרצה טָא

 ףיסומ ךיז ןוֿפ זיא ח"ב רעד ???,ןיבצג רדיוו שרימ רע זאל ,ןימונג קעווא ןעלײשטַאֿפ} הלישטֿפ

 ענייא ּפָארַא ןּפַאכ ךעלדיימ ןוא םירוחב זַא ,טנַאקַאב גנַאל ןיוש זיא סע, :וצרעד

 ןעמוק וצ טינ טסַאּפ סע לַײװ ,ןלַעֿפרַאֿפ רַאֿפ סָאד ןטלַאה ןוא סעלײשטַאֿפ ערעדנַא יד ןוֿפ

 הֹז שליצטֿפ םיֿפטוח תולותבהו םירוחכהש עדונ רֿבכש;,) "םעד ףיוא ךיז ןגָאלקַאב ןוא

 ,"סצליײשטַאֿפ טּפַאכ, ןעמ ?.("'הלא לע ןודל אֿבל ץרא ךרד ןיא יכ םהמ םישאייתמו הזמ

 טצנַאט'מ ןוא ?ןײטשלּפָאט, ןיא ןעמ טליּפש ַײברעד ,ןעמַאזוצ ףיונוצ ךיז טמוק ןעמ לַײװ

 סיֹורַא לָאמַא טמוק גנומענַאב ַאזַא ַײב סָאװ ,ןרעדנוװ וצ טינ ןיוש ךיז זיא .ךיוא ןיוש

 ערעייז סָאװ ,תודע עכעלטצ ןדייר ןוָאל םעד ןגעוו רימָאל ,"עביל ענעטלַאהַאב , ַא

 :ת"וש יד ןיא טרילָאקָאטָארּפרַאפ ןענַײז רעטרעוו

 -אה אד .יֿבא 'יבב טנאוג באה ךיא :זנּכשא ןושלב-==! א"לב ינשה דיעה דוע,

 ףרוחה תיבב דקרמו חּפטמ היה דהא רוחב :תחא ,ןהעזג תוצירּפ ליֿפ םימעּפ המכ ךיא

 טָא יװ ןעזעג בָאה'כ ןוא בוטש ןיא טצנַאטעג טָאה רוחב ַאו רוחבה ותוא זא יתיארו

 לאמ ךלטע רוחב רעד זיא (ךיוא) ךא .טשוקיג 'נוא טזלאהג ל"נה השאה טאה ןרוהב רעד

 'נוא ןמוקיג אבחהב רע זיא םימעֿפל 'נוא ןבירטג תולילצ טאה 'נוא טכאנ אייב ןמוקיג

 וצ טכאנ רעד אייב בארה 'נוא ףױא איז זיא אד .הרדחב הלעמל ןסילש רַאֿפ ךיז טאה

 רדנגא טימ איז ןנייז ךאנ רעד .ןגנגיג ןגיל זיא היֿבא זיב ןאטג איז ןבאה זאד ,ןיגנג םיא

 ."התיב ךותל אֿבחהב אביש ידכ ןולחה ול ןמ התופ התיה איהש דיעה םג, .ןגנגיג ברה

 ינולפ לש ותיבל ?ל"נה רוחב ןעד טימ ןגנאג טֿפֵא ןיב ךיא :ישילשה דיצה דוצ,

 ל"נה תינולפ טימ ןיקנורטיג ןיבאה 'נוא ותיֿבב ֿבורק ןייא טאהיג טאה רע ןצד

 טאה ל"נה רוחב רעד זאד ןהצזיג ןיבאה ןוא .טצנטיג י'נוא טליּפשג לֿפריװ 'נוא

 התיה איהש האר םא ותוא ונלאשו .ל"נה תינולּפל ןיזעװג קשנמו ףֿפגמ ץנאט םיא

 ךיא ,ףױרה אד ןיבעג טכער טינ העד ןימ באה ךיא :ֿבישהו ותוא תקשנמו תֿפֿפגמ

 ל"ט ערב ןצד ףיוא טליּפשג באּה

 ןלױּפ ןיא ןדִיי ַײב תונז ןוֿפ ןלַאֿפ ןגעװ ח"ב םַײב תוצידי ךיוא ןעניֿפעג רימ

 .טַײצ רענצי וצ

 ןסָאלשעג ןבָאה סע סָאװ ,ךודיש ַא ןגעו טלייצרעד טרצוו לַאֿפ ןסיוועג ַא ןיא (א

 ,רַאֿפרעד ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז זיא ךודיש רעד ןוא ,"הנידמה יֿבושחמ , ייווצ ךיז ןשיווצ

 ,תונז טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רעטסצווש סנתח םעד זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא םיּתניב סָאװ

 5?החּפשמ יד ןקעלֿפרַאֿפ טלָאװעג טינ םעד ךרוד טָאה רעטָאֿפ סהלּכ רעד ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ,ױרֿפ רעװעקָארק ַא ןגעװ ,טכַארבעג טרעװ לַאֿפ רעטייווצ ַא (ב
 ןוא הריֿבע ןַא ַײֿב טּפַאכעג ,טקוקעגכָאנ ריא טָאה ןעמ ;עיצוטיטסָארּפ טימ ןבעגעגּפָא
 טכַאמעג טָאה לַאֿפ רעד .הֹֿבושּת ןטעב ֿבר םוצ ןעמוקעג זיא יז זַא ,ןעוװעג זיא ףוס רעד
 היהש השעמ, :הֿבושּת ןַײז ןוֿפ ףוס םוצ טנכיײצרַאֿפ ח"ב רעד ןוא ,םשור ןסיורג ַא קיטנָאק
 רעייז ַא ףיוא ןרעוו ייז יו ,םיטרּפ יד ןענַײז טָא ."ט"עש תנש ףוסב אקארק ק"קל יאוֿבב
 :ת"וש יד ןיא ןבעגעגרצביא ןֿפוא ןשיטסילַאער

 .ן"צ 'יס ,תונשיה 6

 יד ןוֿפ סעלײשטַאֿפ יד ּפָארַא ןּפַאכ םירוחב יד זַא ,ןײטשרַאֿפ ױזַא ןעמ ףרַאד טס;עט םעד|} ןטרָאד 7

 ,{ךעלדַײמ

 ןפ"צ 'יס ,תונשיה 5

 ,יח 'יֵס ,ןטרָאד
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 2441 (ח"כ רעד) שיקריס לאוי *1 ןוֿפ תֹובושתו.תולאש יד

 ריעה לע וכרד רבעש דהא הרוא םע התיבל תאבש שיא תשא ןידב םתלאשש,

 תארש הבושה השיא יתלוז תיבב היה אל םג ריעב היה אל הלעבו הב תבשוי השאהש

 הילע הלֿפנ הלודג הדרח זא וכלה הנא תעדי אלו היניעמ ומלענו םיאב םהינש תא

 דורחל הֿפיסוהו ףּתֹרמה יתלד יריצ לוק העמש ןיע ףרהבו ףּתרמִל וכלה ילוא הבשחו

 ואב תדמוע הדועבוףּתרמה יתלד ורגסנש העמשו ףתרמל ךומס לא ףרוחה תיבמ הכלהו

 ןלגעה יכ וכלה ןכיהל הרואה ינולּפ םע תרּכזנה השא תאר אל םא הולאשו םישנ המּכ

 םישנה ורמא היניעמ ומלענו תיבל םיאב םהינש תא תאר יכ השאה הבישהו וכרדל ךלי
 ךותבש ךע ףּתרמב םשקבנו רנ קילדנ הרמא תחאו .םאוב דע וליחיו ףּתרמל וכלה ילוא

 תוּתשל שקבמו רוקּב ףּתרמב בשוי ינולּפ תרמואו ףּתרֹמֹה ןמ תרּכזנה השאה תאב םירבדה

 םשל םידמועה לכ ינֿפב ףּתרִמּה ןמ הירחא אב ינולּפ הנהו תורבוד איה דוע שבד םש

 הלאה 'ירבדה ּפ"עו ףוּתרמה תמדאו טיטב םיכלכולמ ויה השאה לש ףיעצה ירוחאש וארו

 תאב ישילשה םויב כ"חא הנהו .ינולּפ םע התניז תינולּפ קיספ אלד אלק ריעה לכ םהיתו

 הלקלק רשא היאטח לדוג בור לע לודג לוקו הקצזו 'ייכבב ת"כמ םור דוה ינֿפל השאה

 םג הז םדוק הלקליקש הבושּת ךרד תירוהש םיבתכ וניאר ךיבתכ תלוז םגו ףּתרמב 'פ םעצ

 ךרד ןילבולמ םיבשו 'ירבועה יפ לע ק"הק הפ םסרוֿפמו טשּפתנ ךכו םיֿפאונ ינש םע

 שיאה םהינש ואבו הינוע בור לע תידוה הלעב ינֿפב םגש תבתכו הב הלקלקש ריצה

 השאהו הז תא הז ובהא הזע הבהא יכ הבר הייכבב ךניד תיב ינֿפל הז רחא הז השאהו

 100 "ףרּפכו !בושת תלאושו הכבמו הכוב

 ןוֿפ טג ַא טרעדָאֿפ רענייא יו ,םעד ןגעו טלייצרעד טרצװ לָאמ שרעדנַא ןַא (ג
 טָאה יז יװ םעדכָאנ ,דלו ריא ןבַײרטוצּפָא קנַארטעג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סָאװ ,בַײװ ןַײז
 ותשא תא ןעט ןֿבואר, :"םיה תנידמב , ןרָאֿפעגקצװַא ןעועג זיא רע תעב ,טרעגנַאװשרַאֿפ
 היהש ןמזב םינונול התרהש היעמבש דלוה תימהל הקשמ המצצל התשעש הילצ ול דגוהש
 101 "ןםיה תנידממ=! ה"ממ אובב ול דגוהש םירעוכמ םירבד המכ הילע ןעט דוצו .םיה תנידמב

 טַאהעג ןוא ןַאמ ןטייוצ ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,ױרֿפ ַא ףיוא, (ד
 ךרוד טרעגנַאװשרַאֿפ טָאה יז זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא ,שדוח ןטצביז ןֿפױא רעטכָאט ַא
 ידּכ ,ןַאמ ןטייווצ ןטימ טַאהעג הנותח ןוא טלַײאעגרעטנוא רעבירעד ךיז טָאה ןוא תונז
 עכצלטפ ךיז טָאה אֿפוג ףאנמ רעד זַא ,ןעמ טלייצרעד ךיוא ןוא ,ףואינ ריא ןקעדרַאֿפ וצ
 ."ןעמַאזוצ ןעוועג ריא טימ זיא רע זַא ,טמירַאּב לָאמ

 טָאה סָאװ ,הנמלַא ןַא ױרֿפ ַא ןגעו ןינע ןַא טכַארבעגריֿפ רימ רַאֿפ טָאה'מ, (ה
 102 "םישדח קיצנַאװצ ןוא ריֿפ ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה הנותח טלָאװעג ןוא ןעוועג הנזמ
 ןרעטכַײלרַאֿפ לָאזמ זַא ,רַאֿפרעד סױרַא ַײברעד ח"ב רעד ךיז טגָאז רעֿפטנע ןַײז ןיא
 זיא יז ןוא תונז טימ ּפָא ךיז יז טיג יװ ַײס לַײװ, ,ןבָאה הנותה ןזָאל יז ןוא לַאֿפ םעד
 103 ("םיברל לושכמו איה תונול תרקֿפומד ןויכ ,) *ןשטנעמ ליֿפ רַאֿפ גנולכיורטש ַא

 'א הטמב רדחב דחא רוחב םע הרתסנ התוא וארש רוציכ ידע עגונש המב.., (
 1047 הלאשב ראובמכ םיבכוש

 שידַיי ַא טרַאנרַאֿפ טָאה סָאװ ,ןדִיי ַא ןגעו טכַארבעג טרצװ לַאֿפ רענעטלעז ַא (
 =ענַּפָא םעדכָאנ ךיז טָאה רעריֿפרַאפ רעד ןוא טרעגנַאװשרַאֿפ טָאה לדיימ סָאד .לדיימ
 105 "ם"דהל טצנעטעג ןוא ןינע ןצנַאג ןוֿפ טלסיירט
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 (חיב רפֹד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תובושתו-תולאש 26

 ןעמוקרָאֿפ טנָאקעג ןבָאה ,ענלצנייא ןעוועג ןענַײז ייז וליֿפַא ןעװ ,ןלַאֿפ עכלעזַא
 ךעלטנייוועג ךיז טלעטש ןעמ יװ ,טײקמורֿפ ולֹוּכ ןעוועג טינרָאג זיא סָאװ ,הֿביבס ַא ןיא
 .טײקטַײשרַאֿפ רעשילַארָאמ רעסיוועג ןוֿפ ןלַאֿפ לָאמטֿפָא ןֿפערט רימ :טרעקרַאֿפ .רָאֿפ
 טַײצ רענעי וצ ןדִיי ַײב ןבעל .טייקילעזעג םעד ןוֿפ ןעגנורעדליש עיונעג ןייק ,תמא
 ןוא תומא 'ד עשימייה יד ןשיװצ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,ץלַא טינ ;טינ רימ ןגָאמרַאֿפ
 יד טימ ךיז ןענעגונַאב ךחרּכ לעב רימ ןזומ .,ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא ,סַאג רעד ןיא
 ןעמ זַא ,רימ ןעצז יז ןוֿפ .ּת"וש יד ןיא םעד ןגעװ ןבָאה רימ סָאװ ,ןטקַאֿפ עטלייצעג
 ןוא ןצנַאט ןוֿפ ,ןטרָאק ןיא ןליּפש ןוֿפ ,אתורֿבחב הסוּכ ַא ןכַאמ ןוֿפ ןטלַאהעג ךיוא טָאה
 ךיא, :טריטיצ ןביוא רימ ןבָאה לַאֿפ ַאזַא םענייא .ןטנעמורטסניא עשילַאקיזומ ףיוא ןליּפש
 טימ ןיקנורטיג ןבאה נוא ..ינולֿפ לש ותיבל ל"נה רוחב ןעד טימ ןגנַאג טֿפא ןיב
 רימ !?*."טערב ןעד ףיוא טליּפשג באה ךיא ,.טצנטיג ןוא טליּפשג לֿפריװ נוא ל"נה תינולּפ
 :ח"ב םַײב ךיוא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,ןימ םעד ןוֿפ ןטקַאֿפ ערעדנַא ךָאנ ָאד ןעגנערב

 ןבירשעג ןואגה דובּכ=! ג"הכ רעד טָאה ריאמ ר"רוהמ ןוֿפ הבושת רעד ןיא ןוא,
 ןליּפש וצ טנייוועג ןעװעג זיא סָאװ ,ןדִיי םעד ןגעוו טגָאזעג תודע טָאה סָאװ ,יוג ַא ןוֿפ
 ידוהיה ותוא גרהנש דיעהש דחא יוגב ריאמ ר"רהומ תֿבושתב בתכ ג"הכו,) "ןטרָאק ןיא
 ךיא רדורב ןייד 'נוא ךיד ןעק ךיא , :לַאֿפ רעדנַא ןַא ??."ןיטראק קוחשל ליגר היהש
 עישוי םענייא גרובנסייו ןוֿפ דָיי ַא טרעֿפטנע-"ףגאלשיג אטיול יד ףיוא רעד
 ..םירדק, סָאװ ,ֿבקצי ר"ב אדוי רעדורב ןַײז ףיוא טגערֿפעגכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ֿבקעי רב
 105 "טגרהיג ןיא ןבאה

 טרצַײנ ,ןשטנעמ עטושּפ ןוֿפ רָאנ טינ גנוריֿפֿפױא רעטכעלש רעד ןגעװ ןרעה רימ
 ןיג טגעלֿפ סָאװ; ,ןוה ַא ןגעװ טלייצרעד טרעװ סע ;"שדוק-ילּכ, ןוֿפ ךיוא לָאמַא
 ןוא ןעיורֿפרַאֿפ דײר עבָארג ןדײר ןוא טײהרערוּכיש ןסַאג יד רעביא
 ,םיא וצ זיא יי :טגָאזעג טָאה טרעהעג רָאנ סָאד טָאה סָאװ רעד זַא ױזַא ,םירוחב
 ןרַאֿפ ןַײז ללּפתמ ףרַאד סָאװ ,ליומ סָאד זיא סָאד ןוא ;הרוּת טנרעלעג טָאה רע סָאװ
 ,טייקניירמוא טימ ליומ לוֿפ ַא ןעמונעגנָא טָאה סָאװ ,רעקידיײטרַאֿפ רעד ,קלָאֿפ ןקיליײה
 עצנַאג יד .,..הרֿבח ַא סעּפע ןענוֿפעג טָאה רע רָאנ יװ ,גָאט עלַא ןָאט רע טגעלפ ױזַא ןוא
 ןּפָארט יד ןעגניזרָאֿפ} סָאד ךיוא ןוא .ּפָארט ןוא ך"נּת טימ ןבעגענּפָא ךיז רע טָאה טַײצ
 ךיז רע טגעלֿפ סױא-גָאט ןַײא-גָאט ןוא ,םירוּכיש ןוֿפ סעידָאלעמ טימ טכַאמעג רע טָאה
 ןצומשַאב טגעלֿפ רע .טינ ןטסַאּפ סָאװ ,ןכַאז וצ ןעמוק רע טגעלֿפ םעד ךרוד ןוא ,ןרוּכישנָא
 ..ןעקנעש יד ןיא םיצירּפ ןוא רעדניק עניילק ןוא ןעױרֿפ ןוא םיצראה-ימע רַאֿפ ליומ ןַײז
 ןֿפױא ןרעיורט ףרַאד דִיי רעדעי ןעו ,("םירצמה ןיב,) געט ןַײנ יד ןיא :רעמ ךָאנ ןוא
 ךיא :קידנגָאז ,רעזַײהקנעש יד ןיא ןליּפש ןוא ןעגניז רע טגעלֿפ ,שדקמה-תיב ןברוח
 ךירצ ינא ןיא,) "טכַאמעג ֿבורח יז בָאה ךיא טינ לַײװ ,םילשורי ףיוא ןרעיורט טינ ףרַאד
 10 ("יתֿברהה אל ינא יכ םילשורי לע לבאתהל

 םעד ןגעוו ח"ב םענוֿפ ּתוש יד ןיא טכַארבעג ןרעװ סָאװ ,ןטקַאֿפ ערעדנַא ןשיװצ
 10 .טלעג ןענעבנג ןוֿפ ןלַאֿפ ךיוא רימ ןֿפערט ,דנַאטשוצ ןשילַארָאמ

 ,ט"צ 'יס ,תוגשיה 6

 יטג"מ ףד ,ט"ט 'יס ,תושדחה 7

 .ַאקיזומ רעקינורטסיליֿפ ַא : טײטַאֿב ןֹוא שיבַארַא ןוֿפ טמַאטש (1,4346) "אטיול , -- .ז"צ 'יס ,תונשיה 8

 ,ףרַאה ַא וצ ךצלנע ,טנעמורטסניא רצשיכ

 -- .לקיטרַא ןוֿפ ףוס םוצ טֿפירשוצ עז| יפא'"כ ףד ןֹוא ?ט"י ףד ,ד"מ 'יס ,תושדחה 9

 ,ןידצר

 ןֹדיי רעוװעקָארק ןשיװצ הבינג ןוֿפ ןלַאֿפ ןגעװ---.ב"פ 'יט ,תושדחה ןיא ןֹוא ט*3 'יס ,תונשיה ןיא 0

 ,41 יז ,ה"י 'יס ,38 'ז ,ו"ט 'יס ,?8םינשי תואֿסקנּפמ תוינומדק, - ן* טשט ע װ ,ה ,5 ;15*7 טַײצ רענעי ןיא

 ,39 יז ,ך"ל 'יס ,"אקארקב להקה יסקנאמ ץֿפח ירֿבד, ןַײז ןיא ןוא
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 וצ ןלױּפ ןיא ןדִיי ַײב דמש ןגעװ ןלַאֿפ ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ןֿפרַאד טצצלוצ
 ,םידמושמ ןגעװ קידנעטש זיא דייר יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא ַײברעד .טַײצ רענעי
 עשידִיי טימ טינ ךיז טֿפערט ,ח"ב רעד טגָאז ,סכלעזַא -- סעטתדמושמ ןגעוו טינ רעבָא
 ֿבור סָאד ןעמוק םידמושמ ןגעוו תוצידי 11:,("?ארשי תונבב ליגר ןיאש הזכ סנוא ,,) רעטכעט
 .ןעױרֿפ עטזָאלרַאֿפ יד רַאפ ןיטג ןעמוקַאבסױרַא ןטימ רעדָא ,תונוגע ןינע ןטימ תוכַײש ןיא
 .נָא זיא יז ןוֿפ ןדעי ַײב טינ ןוא ּת"וש יד ןיא טכַארבעגריֿפ ןרעװ ןלַאֿפ-דמש עלַא טינ
 ןלַאֿפ עכלעזַא ןענַײז טֿפָא יװ ,ןעניפלּפָא טינ ןענעק רימ זַא ױזַא ,רָאי סָאד ןבעגעג
 .ןעמוקעגרָאֿפ

 סע סָאװ !?ןלַאֿפדמש 8 םורַא ןעמענ ח"ב ןוֿפ ּת"וש יד ןיא תועידי ערצזדנוא
 .נָא טרעװ לַאֿפ ןייא ןיא רָאנ ,טנַאקַאבמוא זיא ,דמש םוצ טכַארבעג עטדמשעג יד טָאה/
 -- ןווָאקלידוס} יוואקאלידוס ןעק ןמוק ןיב , :רעדירב יד ןענייז ןירעד קידלוש זַא ,ןבעגעג
 טאה -- טדמשעג ךיז טָאה ןַאמ ריא סָאװ ,הנוגע ןַא ױרֿפ ַא ןוֿפ רעדורב ַא טלייצרעד
 רע ןעד ןיג ןדמושמ םוצ) םיא וצ טינ לאז ךיא טרעוויג יוואקלידוס ןוֿפ םייח רמכ רימ
 םיא ךיא ליװ (ןּפַאכ==שיוװרעדו שיװ רעד ןיא רדורב ןייא ךיא אוו טכירּפש 'נוא טירד
 13 "טכארבג דמש רעד וצ ךימ ןבאה יז ןעד ,ןיגרה

 עשידִַײ ערעיײיז ַײב טנָאמרעד ֿבור סָאד םידמושמ יד ןרעװ ןלַאֿפ עלַא יד ןיא
 ןנעק רימ , ןעמָאנ רעטרעדנעעג רעד טכַארבעג ךיוא טרעװ לַאֿפ ןייא ןיא רָאנ ,ןעמענ
 ג+"רדנסכלא רע טסײה רעדנוציא .שודרָאמ ןשייהיג טאה רע לאוו דמושמ ןעד
 טָאה צמַאמ ןַײז, :סוחי ןַײז ךיוא ןבעגעגנָא ןטרעקַאב ַא ַײב טרעװ לַאֿפ ןטייווצ ַא ןיא
 רעקילייה רעד ןוֿפ ל"ז םייח סנרּפ םעד ןוֿפ רעטסעווש ַא ,ןעקהרש == א ק ר אש ןסייהעג
 ק"קמ ל"ז םייח סנרּפה לש ותוהא ןאיהו אוה אקראש ומא םש,) :שנַאשטוב הלהק
 115 ("שט צשטוב

 ןוא רעטרע עשיֿפַארגָאעג ןוֿפ ןעמענ ןגעװ ןָא רימ ןֿפערט ןזַײװנָא ךס ַא
 טינ זיב ןדִיי ַײב ןרָאװעג טרעדנערַאֿפ זַײװליײט ןענַײז סָאװ ,ןצמענ-טַאװירּפ ןגעוו
 עלוֿפ ַא ; רָאג זיב קיטכיוו ןענעז עירָאגעטַאק רעטשרע רעד ןוֿפ ןעמענ יד .ןענעקרעד ֹוצ
 גופ טַײצ רענעי ןוֿפ עּפַאמ עשיפַארגָאעג עשידִיי ַא רָאנ ןבעג זדנוא ןָאק ערעייז המישר
 ענעסירעגּפָא ןוא תוקיֿפס עסיוועג רָאלק ןעמענ ךס ַא זדנוא ןכַאמ טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ
 ןקיטלָאמעד םענוֿפ טיסנַאּפסקע ןוא טײקטײרּפשעצ רעד ןגעװ ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ,תועידי
 .ֿפױא ןענַײז עַײנ ןוא ןרָאװעג ןדנּוװשרַאֿפ ןענַײז רעטרע עטלַא קיניײװ טינ .ֿבושי ןשידִיי
 ןעוו ןוא .ערעייז ןעמענ יד טרעדנעעג ךיוא ךיז ןבָאה ַײברעד ,טרָא רעייז ףיוא ןעמוקעג

 ,'ח 'יס םוצ הֿבושּת רעד ןיא ,תונשיה 1

 ןב"צש רָאי ,א"צ 'יס ,ןטרָאד ! ו"פש רָאי ,ה"צ 'יס ,ןטרָאד 2 ;ב"עש רָאי ,'ע 'יס ,תונשיה + 2

 ,תושדחה ' ;רָאי ַא ןָא ,ב"ק 'יס ,ןטרָאד ? ןרָאי א ןָא ,ב"ק 'יס ,ןטרָאד ? ןז"צש רָאי ,ג"ק 'יס ,ןטרָאד *

 .ר"צ 'יס ,ןטרָאד * .ב"צ יומ

 ,ףוס םוצ 'ע 'יס ,תונשיה 3

 ,ןטרָאד 4

 .ֿב"צ 'יס ,תושדחה 5

 +5ָצפָא על ר"ד :ןוֿפ ןעלקיטרַא יד עז ןדִיי יב ןעמענ עשיֿפַארגָאעג עקיטַײצרַאֿפ וצ ןלַאירעטַאמס 6

 :264--200 יז ,2631901ע11+ עטזג /26801454896(.0 26111מ615 ןיא ,/2טק+סט12?טזסם" |ײטשגיװע?ל

 יד ןיא דנַאליױגרוב ןקידתונכש ןוֿפ ןוא עיקַאװַאלסָאכעשט ןוֿפ ןעמענ עשיֿפַארגָאעג יד, :סכילגַאט .י ר"ד

 עשידִיי ןיא רעטרצ עשיצילַאג ןוֿפ ןעמענ, :תויח לוא ש ;346--337 יז ,"ךוב-יודנַאל , ןיא "םירוקמ עשידִיי

 ןעמצנ עשיֿפַארגָאטג לייט ַא ןגעוװ ..242-=--9 ײז ,ׁשֵוַז 'ב ,*רעטעלביָאװַיי , ןיא *ןושל-סקלָאֿפ םעניא ןוא .םירוקמ

 ,"וננושל , ןיא ,"םײרבעה תורוקמב ןילוּפ לש םײֿפרגואיג תומש , ,,ןירּפל ײה לא שי :ךיוא עז ןלױּפ ןוֿפ

 ה(סגסזזו2ח18 ןיא ךיז ןעניֿפעג דנַאלשטַײד ןוֿפ ןעמעג עשיֿפַארגָאעג יד ,240--233 'ז ,'ד ךרּכ ,םילשורי

 ,1934 עלסערב ,יקסניצָאקיט ,ה ןוא ןָאמײרֿפ ,א ,ןענָאּבלצ ,י ןוֿפ טלעטשעגנצמַאזוצ ,",}ט038
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 ןטלַאװ רימ יצ ,סייו רעװ ,תוֿבושּתו .תולאש יד ןיא ןבילבעגרעביא טינ ןטלָאװ ייז

 טכַארבעג ךיוא ןרעוװ ןעמענ עשיפַארגָאעג 7: ,תמא .ייז ןוֿפ ךס 8 ןגעוו טסּוװעג וליֿפַא

 ,וײזַאא ןכַאמּפָא ןוא תונקּת ענעדיײשרַאֿפ ,ןיטג ,תובותּכ יװ ,ןטנעמוקַאד עכצלנעזרעּפ ןיא

 --תוֿבושּתו-תולאש יד ןצמוק !? ,ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא יז ןוֿפ לייט רעניילק ַא רָאנ רעבָא

 ןדַײמוצסיוא ידּכ .אלממ ייז ןענַײז ןוא--ןטכירעג עשינבר יד ןוֿפ רעכיב-לָאקָאטָארּפ יד

 טיקיננעגמוא עטסנעלק יד עכלעװ ַײב ,ןטנעמוקָאד עטנָאמרעד ןביוא יד ןיא ןרעלעֿפ
 קרַאטש טרָא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ ַא ןבַײרשרַאֿפ םַײב ןעמ טגעלֿפ ,טּפַאה רעייז ןעלסּפ ןָאק

 ןענַײז סָאװ ,ןעננורעדנע יד ףיוא ןוא ךַארּפשסױא ןוא גנובַײרש ןַײז ףיוא ןַײז דיּפקמ

 ןקִיייװצ ַא ףיא ןרעוו ןבירשרַאֿפ ןעמָאנ ַאזַא טגעלֿפ רעבירעד ,ןעמוקעגרָאֿפ םיא טימ

 ,טג ַא ףױא .ןטסירק ַײב יװ ױזַא ןוא ןדַיי ַײב טדערעגסיא טרעװ רע יװ ױזַא :ןֿפוא

 צקיטכיװ ַאזַא ,רעגײטשַא ,וצ ח"ב רעד טיג ןיטקיט ןיא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא סָאװ

 ןיא :טג םעד טלעטשעגסיוא טָאה סָאװ ,רעד ןבירשעג טָאה יװַא ןוא :גנוקרעמַאב

 ןנַײרש וצ גהונ ךיז ןצמ זיא יווַא ןוא ןישטָא קיט טסייה סָאװ ןיטקיט

 גנורעדנטצ ןַא ןַארַאֿפ רָאנ זיא'ס ּוװ ,טרָא ןַא ןיא :תוליהק צלַא ןיא

 ןצמ טבלהרש ,ןטסירק ןוא ןדַײ ַײב טָאטש רעֶד ןוֿפ ןצמָאנ םצד ןיא

 'יגהונ ךכו .ןישטאקיט אירקתמד ןיטקיטב הז רדסמ ֿבתכ רשאכוע) ףןצמעננו עדײב

 115 "(םהינש ןיבתוכד םיוגל םידוהימ ריעה םשב איוניש אכיאד םוקמב תולהקה לכב ֿבותכל

 םעד ףיוא ּפָא ח"ב רעד ךיז טלעטש ןעמענ עטַאװירּפ יד ןגעוו קידנדייר
 ןשידַיי םעד וצ ןעמָאנ ןקידעכָאװ ַא ןבעגוצ ןוֿפ -- ?שיײרקלָאה, ןוֿפ גהנמ ןקיטַײצרַאֿפ
 קוניתה ןיסינכמש העשבד םינומדק גהנמ היהש רחאמ ..,) םענערָאבעגַײנ םעד ןוֿפ ןעמָאנ
 'יפ שרקיײלוה ןירוקש הסירעה םש כ"האו ת"סל וב הלועש םש ול ןירוק תירבל
 ןיא ןטלַאהעג ךיוא ךיז ןעמ טָאה גהנמ םעד רַאֿפ 12 ("וּתחּפשמ םש לע לוח לש יונּכ
 ,ןסעגרַאֿפ ןעװעג סיוא טזַײװ ןיוש זיא "?שיײרקלָאה , קורדסיוא רעד ןצוװ ,ןטַײצ סח"ב
 ארקנה; :םרָאֿפ יד רָאנ ןצונַאב ןעמָאנ ַא ןבעג םַײב ןעמ טגעלֿפ םעד טָאטשנָא ןוא
 ןוא ןעמָאנ רעשידִיי רעד טמוק "ארקנה, ןכָאנ ּוװ ,"ינולּפ ה נו כ מ ה ינולּפ לארשיב ומש
 סָאװ ,רעגײטשַא ןעמענ יד טימ סע זיא ױזַא .ןעמָאנ רעקידעכָאװ רעד---"הנוכמה , ןכָאנ
 :לשמל טבַײרש ח"ב רעד ;קוסּפ ַא טימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז ןוא ך"נּת ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש
 ןבירשעג טייטש סע יװ תויה רָאנ ,בייל טינ ךעלטנגייא זיא הדוהי רַאֿפ ןעמָאנ רעד,
 ךיוא זיא ןכַײלג סָאד ןוא ..בייל ןבעגעג ןעמָאנ ַא הדוהי ןעמ טָאה ,"הדוהי הירא רוג,
 ,"החולש הליא ילּתֿפנ , ןוֿפ זיא ,ןשריהוץ ריה טֿפור ןעמ סָאװ ,ילּתֿפנ :ןעמענ טרעדנַא טימ
 עקײיװצ עכלעזַא :."ףורטי באז ןימינב, ןוֿפ ןיא ,ףל ָאװ טֿפור ןעמ סָאװ ,ןימינב
 טקרעמַאב--םעד ןגעוו ןוא ,ךיז ןשיװצ תוכייש עטסקינייװעניא צסיוועג ַא ןבָאה ןעמצנ
 ןושל , ןיא טינעג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןדִיי עקילָאמַא טסּוװעג ךיוא ןבָאה--ח"ב רעד
 שי זעל לש םש לכד זונכשא ןושלב ןיאיקבו ןיעדוי ויה םינומדקהד קֿפס ןיאב,) "זנּכשַא

 .גילעז .ר--שידִיי) גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג ריא ןיא הבותּכ יד :רעטסַאג השמ ר"ד 29*5 7
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 הז םש ויש כע לגרומש ןיטקיט םש.., :סָאװ טָא ח"ב רעד וצ ךָאנ טיג ןטרָאד .'צ 'יס ,תונשיה 8

 אטוצימל5 םא יכ הז םש עדוג וניא ד ןישטאקיט םש ֿבותכַל וששח אֹלֹו םיוגה ןיבו טידוהיה ןיב

 ןיֿבתוכ ןהיתורגיאבו ןהיתורט שב ירהש ירמגל ןישטאקיט עקּתשִנ אל ד"נב אלא ..אטוצימד

 ןיא טצונַאב רע טרצװ ןנעקַא ;רעלֹוּפָאּפ טינ ןדַיי ַײב זיא ןישטָאקיט ןעמָאנ רעד זַא ,ה"ד) *ןישטאקיט

 .(ןטנעמוקָאד עכעלטסירק

 גנוֿבלרש יד רימ ןעניפעג ד"ס ןוא ז"ל ,ט"י 'יס ,ץנימ מ"רהמ ןוֿפ ת"וש יד ןיא .ה"צ 'יס ,ןטרָאד 9

 ,רעטלַאלטימ ןיא עטכישעג-רוטלוק עשידיא ,ןַאמעדיג ,מ :ךיױא עז ,ש"ירק ל*וה ןוא שײרק ל"*וה

 .78--:5 'ז ,ףיטש םוהנ---שידיא

 ,ןטרָאד 0



 245 (ה"ב העד) שיקריס לאוי 'ה ןוֿפ תוֿבושתו-תולאש יד

 עכלעוַא ךייש ןיא סָאװ רעבָא ::(ותחּפשמ יֿפל דחא לכ ירֿבעה םשל תוכייש תצק וב

 ןעמ ןָאק ,לדנעמ-חונמ ןוא ןמרביל-והיתּתמ ,ןַאמּפיל-רזצילא יװ ןעמצנ
 רעטנוא ףיוא ןעמוק ןעמענ עקידעכָאװ עכלצזַא ;} ך"נּת ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש ייז זַא ,ןגָאז טינ
 ןיא ייז ןבַײרש םַײב ןוא ,ןעניֹוװ ןדִיי ּוװ ,רעדנעל יד ןיא ןכַארּפש יד ןוֿפ העּפשה רעד
 "אירקתמד, טרָאװ סָאד דיישרעטנוא םוצ וצ ןעמ טיג ןעמָאנ ןשידִיי ןטימ םענייא
 לכב םּתלשממ די תֹהּת ֿבשויו 'ילוג ונחנאש תויכלמהו תוצראה ּפ"ע ונלש זעלש ..,,)
 ןֿפוא:ַאזַא ףיוא ןרעלקרעד וצ אֿפוג ח"ב םעד סיוא טמוק ױזַא 122,"אירקתמד ןיֿבתוּכ ןינע
 ,טגָאזעג תודצ זדנוא רַאֿפ טָאה רענייא , :ךַארּפשדנַאל רעד ןוֿפ ּפָא ןעמַאטש סָאװ ,ןעמענ
 רע סָאװ םעד תמחמ ,אבול ןעמָאנ ןטימ ןֿפורעג זַײװדניק םיא טָאה רעטָאֿפ ןַײז זַא
 זיאנ יזַא ,עביל טַײטַאב שיסור ףיוא אבול לַײװ ,טַאהעג ביל קרַאטש םיא טָאה
 ול ארק ויֿבאד ונינֿפל ודיעה רשאכ/,) "ןוַאומרוצנביל ,ןזַאומּפיל ןןעמענ יד טימ ךיוא סע

 לש ןעל אוה איסור ןושלב אבולד הזעה ותֿבהאו ותביח םש לע ותודליב אבול םש
 15 ("ןמרביל ,ןמּפיל ומּכ ,הֿבהא

 :ןעמָאנוצ ַא ןוֿפ םַאטשּפָא םעד סױרַא ח"ב רעד טריֿפ רעגייטש ןקיבלעז ןֿפױא
 סָאװ ,דָיי רעד יװ ,טלייצרעד ןיילַא ךיז ןוֿפ ןבָאה םיוג יװ ,טרעהעג ןבָאה ...תודע יד,

 ,ילּכַא ףיוא טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,םעד תמחמ-ַאטסילַאבמיצ םיי ח ןסייהעג טָאה
 .נעלַאװ==) סנײטשרעלַאװ ןיא טנידעג ןוא טדמשעג ךָאנרעד ךיז טָאה-,לב מי צ טסייה סָאװ
 היהש ידוהיהש ןסמוּת יֿפל==! ת"פ7 םיחישמ םיוגמ ועמשש .,.תוידעה,) "לייח ןסנייטש
 דמּתשנ ּכ"חאו לבמיצ ןירוקש רמז ילכב הֹּכמ היהש ש"ע אטסילאבמיצ םייח ומשב ארקנ
 .ַאבמיצ ןעמָאנ רעד זַא ,ח"ב רעד וצ טיג ָאד ןוא !??(ןייטש ר"לוו לש ליחב תרשמ היהו

 156ףילוּפ ןושל אוה יטסילבמיצ םייח םשד,/) טרָאװ שיליוּפ ַא זיא טסיל
 הנוכמה קח צי, :עכלעװ טָא ח"ב םַײב ךָאנ רימ ןעניֿפעג ןעמענוצ ערעדנַא ןוֿפ

 ?2ישודרמ הנוכמה יכדרמ -,-קלצינ הנוכמה םוקילא, 2 קוײא

 רימ .קיטכיוו רעייז ןצנַײז ,טגנערב ח"ב רעד סָאװ ,ןציטָאנ עשיגָאלָאטַאמָאנָא יד
 ,ןעמענ עטכַארבעג ןביוא יד ןיא יװ ,סעיגָאלָאמיטצ-סקלָאֿפ רָאנ טינ ּפָא ייז ןוֿפ ןענרעל
 ןוא ןעמָאנ ןַײז ןרעדנע וצ טכַארבצג ןדִיי ַא ןבָאה טָאװ ,תוביס יד ךיוא לָאמַא טרצַײנ

 ח"ב רעד םעד ןגעוו טגנערב ֿבגַא-ךרד יװ טצמּכ .םינָאדװטס9ּפ ַא רעטנוא לָאמַא ןבעל

 ןעמָאנ רעדנַא ןַא טימ ןֿפורעג ךיז טָאה ןיילַא רע ביוא ,ךיוא זיא ױזַא ןוא , :גנוקרצמַאב ַאזַא
 ,לובליב ַא רעביא רעדָא טלעג רעביא ןֿפָאלטנַא זיא רע סָאװ ,םעד תמהמ

 =ַאּבסױא ךיז טָאה רע ּוװ ןכוזכָאנ םיא ןעמ טעװ רעמָאט ,ןעמָאנ ןַײז טרעדנע רע ןוא

 רעדנַא ןַא רָאג רָאנ ,ןעמָאנוצ ןייק טינ זיא ןעמָאנ ַאזַא ..ןגָאיכָאנ םיא טצוו'מ ןוא ןטלַאה
 וא ןוממ תמחמ הרבש ןוגכ זעל ןושלב רהא םש ול ארק ומצע אוה נ"אוע) "ןעמָאנ

 םש הז ןיא הנה ..הירחא וֿפדריו ותייבח םוקמ ירהא ֹורקחי ןפ ומש תא הנשמו ןידרמ

 129 ("ירמגל רחא םש אלא ירבעה םשל יונּכ
 טגָאז ח"ב רעד סָאװ ,םיגהנמ רַאּפַא ןגעו ןענָאמרעד ףוס םוצ ךָאנ ןליוו רימ

 .ייֵז ןגעוו גנוניימ ןַײז סױרַא
 .ןעיורפ) רעדיילק ןצונַאב ןוֿפ גהנמ ַא םורַא ח"ב רעד טדער ליּפשַײב םוצ ױזַא

 ןֿפױא הֹּפֹמ ַא רעדָא תכורּפ ַא וצ יװ ,זיולק ןיא "ןקעוװצ עקילייה, בילוצ (? רעדיילק
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 (ג"ב רער) טיקריס לאוי 'רןוֿפ תוושתו.תולאש יד .--- 246

 ,להק םענוֿפ ױרֿפ רעבושח ַא וצ טרעהעגנָא טָאה סָאװ ,לטנַאמ ןטלַא ןַא ןוֿפ, :ןחלוש
 .התמשנ רכזל ןעמָאנ ריא טיינעגסיוא זיא םיא ףיוא סָאװ ,תכורפ ַא טכַאמעג ןעפ טָאה
 ןחלוש ןֿפױא הּפמ ַא ןכַאמ םיא ןוֿפ ןעמ געמ יצ -- ןסירעצ תכורּפ רעד זיא טציִא
 סָאװ ,ת"ב רעד :?"? הּפוח ַא רַאֿפ טײרּפשסױא ןַא רעדָא ןוח ןרַאֿפ דומע ןֿפױא רעדָא
 ןויטָאמ ענַײז ןוא ,גהנמ םעד ןגעק סױרַא ךיז טגָאז ,טגערֿפעגנָא םעד ןגעוו םיא טָאה'מ
 ,ןָאטענ טכער טינ טָאה ןעמ, :טלעװ רעשידִיי רעמורֿפ רעד רַאֿפ שיטסירצטקַארַאכ ןענַײז
 ןיוש ךָאד ןבָאה רימ לַײװ ..לטנַאמ ןטצינעג ַא ןוֿפ תכורּפ ַא טכַאמעג טָאה'מ סָאװ
 ןענעק ייז ןוא ןעקנַאדעג עטכעלש וצ ןעגנערב רעדיילק-ןעױרֿפ עקיברַאֿפ זַא ,טנרעלעג
 אל,) ןקצװצ עקיליײה וצ יואר טינ ייז ןענַײז רעבירעד ןוא ,ערה-רצי םעד ןקעװֿפױא
 ידיל םיאיֿבמ השא עֿבצ ידגבד ונידמל אהד ..שמתשנש ליעממ תכורפ ןקתל ןגוהכ ושצ
 1: ("השודק שימשתל ןייואר ןיאו ר"הציל ןייושע כ"או םירוהרה

 טרסַא רצ ןעוו ,טײקמורֿפ עטֿפַײטשרַאֿפ ןַײז סױרַא ח"ב רעד טזַײװ לָאמ טייווצ ַא
 ףרַאד ןעמ ןוא, :ױזַא רע טבַײרש םעד ןגעװ .םירוּפ ךיז ןריקסַאמרַאֿפ ןוֿפ גהנמ םעד
 .רעביא גהונ םירוּפ ךיז ןענַײז רענעמ ןוא ןעױרֿפ סָאװ ,םעד ףיוא ןבעג גנוטכַא
 ךיז ןריקסַאמרַאֿפ ייז סָאװ--רעמ ךָאנ ןוא ...טינ סָאד טרַא םענייק ןוא רעדיילק יד ןוטוצ
 ,הרוצ ןדִיי יד זָאל, :סָאװ טָא ןגָאז ךָאנ ןָאק ןעמ ןוא .ןענעקרעד טינ ייז לָאז ןעמ ידּכ
 רעקיטכרָאֿפסטָאג רעדעי רעבָא ;"ןוויּכ ַא טימ רעדייא ןרעגמוא ןָאט רעסעב סע ייז ןלָאז
 ןַײז רֿבוע טינ ןלָאז יז זַא ,םיא ןגלָאֿפ סָאװ יד ןוא דניזעגזיוה ןַײז ןענערָאװ ףרַאד
 םיא ףיוא טעװ .הלּכ ןוא ןתח ןַײז חמשמ םַײב טינ ןוא טַײצ-םירוּפ טינ רוסיא ןַא ףיוא
 רעודנוא ןוֿפ געװ ןֿפױא ןגיל סָאװ ,ןעננולכיורטש יד ןקיטַײזַאב רַאֿפ הכרב ַא ןעמוק
 132 "םיגהנמ ענייש ןייק טינ ןָא ןטלַאה טינ ךיז לָאז'מ ןוא ,קלָאֿפ

 ,רעװָאסָאק .מ ןופ לקיטרַא םוצ

 רעקירָאטסיה רעגני רעד ,ת"וש סח"ב םעד ןגעוו לקיטרַא םעד ןוֿפ רכחמ רעד

 רעגייטש ןשידִיי ןקילָאמַא םענוֿפ זילַאנַא ןטנַאסערעטניא ןַײז ןיא ךיז טימַאב ,רעװָאסָאק .מ

 רעד ןוֿפ טַײז עטייווצ יד ךיוא זדנוא ןזַײװ וצ תוֿבושּתו-תולאש יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןבעל

 גנולעטשרָאֿפ יד זַא ןוא השודק ולוכ ןעװעג טינ זיא ןבעל עשידִיי סָאד זַא -- עבטמ

 ןיא סָאד .ןבירטעגרעביא קרַאטש זיא תועינצ רעשידִיי רצלענָאיצידַארט רעד ןגעוו

 רעשיסַאלק רצודנוא ןגעק עיצקַאער עטקיטכערַאב ךעלטֿפַאשנסיװ ןוא עכעלריטַאנ ַא

 רעשידִיי רעד ןוֿפ טנַאװ-חרזמ יד רָאנ ןזיוועג זדנוא קידנעטש טָאה סָאװ ,עיֿפַארגָאירָאטסיה

 םענוֿפ ףמַאק ןוא ןבעל םעד ןטָאש ןיא ןזָאלעג ןוא טריזילַאעדיא ליֿפ וצ יז ,עטכישעג

 ,רעגייטש ןַײז ףיוא טבצלעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,"םע ןומה, םענוֿפ ,ןשטנעמ ןטושּפ ןשידִיי
 .םיּתב-ילפב עבושח ןוא םידמול יד יו ,שרעדנַא םיטרּפ ךס ַא ןיא

 ןוא םערטסקע ןטייווצ ַא ןיא ַײברעד ןלַאֿפוצנַײרַא תוצט ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע

 .רַאֿפ ןוא תורקֿפה זַא ,ןעגנירדסיורַא ,רעביא ןרזה ייז וליֿפַא ןעוו ,ןלַאֿפ ענלצנייא ןוֿפ

 .רעד עטֿפָא ןַא רעייז ,םלוע ןטושּפ םַײב וליֿפַא ,ןדָיי ַײב ןעוועג זיא גנוריֿפֿפױא עטַײש

 אטא עק רבא א טא ר בא או ר א טאטע רו

 .ז"י 'יס ,ןטרָאד 0

 .עגַארפ רעד ףיוא רעֿפטנע םעד ןיא ,ז"י 'יס ,תונשיה 1

 ןלעװק ןוא ןטסקעט, :טס נר ע .ש ַײב ךיוא טריטיצ .ב"ּפק 'יס ,העד הרוי רוטל שדח תיבה שוריּפ 2

 .רעטַאעט, ןוֿפ דנַאב ןטשרע ןיא "ןדִיי ַײב ןדַארַאקסַאמ ןוא ןעגנולַײװרַאֿפ ,רעטַאעט ןוֿפ עטכישעג רעד וצ

 .22--21 *ז ,"וויכרא



 2 (ה"ב רעד) שיקריס לאוי 'ר ןוֿפ תובושתויתוצאש יד

 ףוס ?ּכ ףוס .גנוטּפיוהַאב ַאזַא רַאֿפ לַאירעטַאמ גונעג טינ רימ ןבָאה ןֿפוא לכב { גנונַײש
 ןרעטש סָאװ ,ןעגנונַײשרעד עלַאיצָאס-יטנַא יװ ּת"וש יד ןיא טלדנַאהַאב ןלַאֿפ יד ןרעוו
 1ןבעל-ץוביק ןלַאמרָאנ ןוֿפ גנַאג םעד

 ןרוּכיש, םענוֿפ לַאֿפ ןטערקנָאק םעד טימ ןרירטסוליא ןטסעב םוצ ןעמ ןעק סָאד
 ,תושדחה ח"בה ּת"וש) רוקמ ןיא ןײרַא ןקוק רימ ןעו .טריטיצ רבחמ רעד סָאװ ,"ןזח
 ןשיוװצ תקולחמ עקרַאטש ַא ןָא טייג טָאטש ןיא : דליב ַאזַא ךיז רַאֿפ רימ ןעעז ,(ד"מ 'יס
 ןוֿפ טייק ַא זיא סע .ןזח:טָאטש םעד ןוא --אֿפוג ח"ב .םעד עקַאט - ֿבר רעװעקָארק םעד
 ;ֿבר םעד ןגעק סױרַא טערט ןוא ךיז טעװעטנוב ןזח רעד .ןעַײרעגירק ןוא םיכוסכיס
 ןייק ללכב ןעק ןוא "שדח, ריּתמ זיא רע :םיאטח ענעדיײשרַאֿפ ףיוא םיא טֿפרַאװ רע
 ךיז טגָאלק ,ןטַײז עכעלטע טמענרַאֿפ סָאװ ,הֿבושּת רעגנַאל ַא ןיא .(! ח"ב רעד) טשינ ןיד
 יֿבושח ינֿפב ןויזב ךרדו סעּכב יל ֿבישהו, :ןזח םנוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ףיוא ח"ב רעד
 לּככ םויה לֹּכ ילע גיעלהו והערמ העיס וילא ףסאו, ,"להקהל ךבל אשנש התא ימ להקה
 ,רוּכיש םורַא רדסּכ טייג ןזח רעד זַא ,רע טלייצרעד רעטַײװ ;"תונציל םירֿבדב הלילה
 םעד םענייא ןבָאה ייז זַא ,טַײװ ױזַא ןעגנַאגרעד זיא תקולחמ יד .וו"זַאא הּפ.לובינ טדער
 זַא ,ןעירשעג םלֹוע ןרַאֿפ לוש ןיא טָאה ןזח רעד ;ץראה:םע ןֿפורעגנָא איסהרֿפב ןרעדנַא
 זַא--ֿבר רעד ןוא ,טינ ןיד ןייק סייוו רע לַײװ ,םרח ןיא ןגײלנַײרַא ֿבר םעד ףרַאדמ

 לעו דומלתה לע גיעלמ ..םינברה דוֿבּכל ששוח וניאו, ;ןוח םעד ןַײז םירחמ ףרַאד'מ
 ,תקולחמ-לעב ַא ןעװעג ללכב זיא ןוח רעד זַא ,קיטנָאק .ח"ב רעד טבַײרש ,"םינואגה
 רעצנַאג ןַײז .ןעוועג חלשמ ןיוש םיא ןעמ טָאה (עלשימערּפ ,ןילבול) טעטש רָאּפ ַא ןוֿפ לַײװ
 ,"םימעטב הרוּתה תורקל עדוי, ַא זיא רע ,ןעגניז ןַײז ןיא ,ןײטשרַאֿפ ןעק'מ יװ ,טגיל חוּכ
 .אֿפוג ח"ב רעד טבַײרש

 ןוא ֿבר םעד ןשיװצ תקולחמ ַא ןוֿפ לַאֿפ ַא ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ ,טרָאװ ןייא טימ
 רעד ןגעװ ןענרעלּפָא טשינרָאג ןיטולחל ןוֿפרעד רעבָא ןָאק ןעמ .טָאטש ַא ןיא ןזח םעד
 .וט סָאד ליוו רעװָאסָאק .מ יװ ,"שדוק-ילּכ ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעטכעלש,

 ,שט ,א

 טלדנַאהַאב ןרעװ סָאװ ,תונז ןוֿפ ןלַאֿפ עכעלנע עקינײא ,ח"ב םעד רעסיוא ,ןזַײװנָא ָאד ןליװ רימ }1

 ,('ת עקָארק) א"מרה ּת"וש ; ה"כר 'יס ,(ה"נקּת קינָאלַאס) אנורבמ לארשי ר"ה ּת"וש : תוֿבושּתו-תולאש ערעדנַא ןיא

 עשירָאטסיה , יד ןיא לקיטרַא סװאשַאבור ,ז ל"גֿפ ; א"נ י"יס ,1679 ןיַאמ.טרוֿפקנַארֿפ) -ינשה טוח, ּת"וש : ב*י "יס

 .שט .א----.1 .ב *ןטֿפירש
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 *עגַאל עכעלטֿפַאשלעזעג- ךעלטכער

 (עשרַאו םולבלעגניר .ע ר"ד ןוֿפ

 ? הליהק עשידִיי ַא עשרַאװ ןיא טריטסיסקע טָאה יצ :

 ןייק ןעװעג טינ עשרַאװ ןיא זיא ה"י ןט19 םוצ זיב *'1527 רָאי ןוֿפ שוריג םעד טניז

 ןייק טַאהעג טשינ ָאד ןבָאה ןדַי :עטושּפ ץנַאג ַא זיא הביס יד .הליהק עשידִיי עלציציֿפָא

 -ַאְק צסיוועג רָאנ טָאה טכַאמ יד .המודכו רעזַײה ןייק ןבָאה ָאד טרָאטעג טינ ,טכערניוװ

 .רעדניק ןוא ןעױרֿפ ןָא--ךיוא רעבָא ,ןעניֹווװו וצ טביולרעד ןדִיי סעירָאגעט

 עכלצזַא ייז ןשיוװצ ןעוועג .עשרַאװ ןיא טניווועג קידנעטש ןדִיי ןבָאה ןגעװטסעדנוֿפ

 ןטכירעג יד ןיא ;ןרָאי ערעיײז עלַא טבעלענּפָא ָאד ןוא ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןענַײז סָאװ

 ןוֿפ םישוריג יד .רָאי 40 וצ וליֿפַא עשרַאװ ןיא ןעניֹוװ ייז זַא ,ןדִיי לייט ןרעלקרעד

 יד ןבָאה טלָאמעד סָאװ ,ָאצעמרעטניא רעקירעיורט ַא ןעװעג ןענַײז טַײצ וצ טַײצ

 .ַײר יד ,ןטלַאהַאבסיוא ּוװ ץעגרצ ךיז רעדָא עשרַאװ ןזָאלרַאֿפ טזומעג ןטכיש ערעמערָא

 ןליֿפַא ַײרֿפ רעקינייו רעמ טגעװַאב ךיז םיצירּפ יד ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא ןבָאה ערצכ

 ןטַײצ ערעווש ענעי ןיא

 לַײװ ,עשרַאװ ןיא װיטקצלָאק ןשידִיי ןייק טנעקרענָא טינ טָאה טכַאמ יד

 רעד ןיא ןדַײ ןוֿפ טכערניוװ עלַאגעל סָאד טנעקרענָא טרעװ סע זַא ,טַײטַאב טלָאװ סָאד

 טרעוו ,ויטקצלָאק ַא סלַא ךיז ןדנעוו עשרַאװ ןוֿפ ןדַיי יד ןעװ ,לַאֿפ ןדעי ַײב .טָאטש

 ןייק טשינ ןבָאה ןדִיי זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ןענַאגרָאטכַאמ יד ןוֿפ רעֿפטנע םעד ןיא

 גנוקרעמַאב רעד ןיא רימ ןענעיײל ,לשמל ,ױזַא .הליהק ַא עשרַאװ ןיא ןדליב וצ טכער

 ןוֿפ ןדַײ יד רעביא טכַאמ עצנַאג יד טרעהעג טָאה םיא וצ סָאװ :,קעלַאשרַאמ-ןיורק ןוֿפ

 .נעטש, םוצ ןוא גיניק םוצ ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ םודנַארָאמעמ םעד ףיוא ,עשרַאװ

 --ןדִיי רעװצעשרַאװ יד ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ יד--ןיילַא טֿפירשרעטנוא יד זַא ?,'טַאר ןקיד

 ןבָאה עשרַאװ ןיא ןדִיי יד .ץעזעג ןגעק זיא--20:0018626016 /:ץס66 וט8:528005102
 .ץמעמ רצייז ןכב ייז ןרָאט--קצלַאשרַאמ רעד טהנעט--לוש ןייק טינ ןוא ֿבר ןייק טשינ

 ,הֿפיסַא סלַא ןבַײרשרעטנוא טשינ םודנַאר

 רעטרע עקינײא ןיא רָאנ ןוא םירוק מ-װװיכרַא ןוֿכ ךמס ןפיוא ןבירשעג זיא טצברַא עקיזָאד יד *

 ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ דנַאב ןטײװצ םעד ןוֿפ לײט ַא זיא יז .םירוקמ צטקורדעג ףיוא ךיֹוא ךיז רימ ןֿפוררַאֿפ

 .(1725---1527) עשרַאװ ןיא ןדִיי יד

 טעברַא ןַײמ ןיא רעכעלריֿפסױא ,(1929) 1 'ב "ןטֿפירש עשירָאטסיה, יד ןיא לקיטרַא ןַײמ עז **

 7821 יש 1021528610 04 022506 ת2/086016152ץסג 80 ז. 1527 (1932 עשרַאװ)-

 /וזסתו-) עשרַאװ ןיא יכרַאטּפױה ,1778 ראי ןוֿפ ,1207 יונ ,עשרַאװ:טלַא ןוֿפ ןטקַא עשימָאנָאקע 1

 .(טטטתג (31ס66

 ןרָאטַאנעט 18 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא (62602 141605191202 שיליוּפ ףיוא) *טַאר רעקידנעטש, רעד = 2

 טָאה שינעביױלרעד ןַײז ןָא ןוא ,גיניק םעד ןוֿפ טײקיטעט יד טרילָארטנָאק טָאה סָאװ ,ןטַאטוּפעד 18 ןוא

 .ןוט טרָאטעג טשינרָאג ניניק רעד



 249 ה"י ןט18 ןיא עשרַאװ ןיא ןליֹי

 .ָאקשושטשָאק םעד ןוֿפ ןלַאֿפ םעד ךָאנ טָאה ףעדוװעהסקוב לַארענעג רצד ןעװ
 ערעייז ןקיש ןלָאז יז ,ןדָיי יד טרעדָאֿפעגֿפױא טָאה ןוא עשרַאװ ןעמונרַאֿפ דנַאטשֿפױא
 ;םיסנרּפ םוש ןייק טשינ רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא ָאד, :טרעֿפטנעעג יז ןבָאה ,םיסנרּפ
 סָאװ ,קידניס רעשידִיי ַא ןעװעג זיא עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא
 עויטַאטירָאטױא עקיזָאד יד ."עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ ןעוועג טמיטשַאב זיא
 ךמס ריא ףיוא .עיצַארַאלקעד עלעיציֿפָא ןימ ַא רַאֿפ ןרעװ טכַארטַאב ןעק גנורעלקרעד
 ןכָאנ טָאה הליהק עשידִיי עלעיציֿפָא ןייק זַא ,ןטּפױהַאב טייקרעכיז ַא טימ ןעמ ןעק
 טרָאד ,ה"י ןט15 ףוס םוצ ,רעירֿפ ךָאנ ךעלטנגייא ןוא 1527 רָאי ןיא עשרַאװ שוריג
 .טריטסיסקע טשינ

 סע ןעװ ,1766 זיב 1759 רָאי ןוֿפ טינשּפָא-טַײצ רעניילק ַא רָאנ זיא םַאנסיוא ןַא
 יד .(56ת10165 ן462606טמנ) צשרַאװ ןיא םיסנרּפ עשידִיי עקיטעט טריטסיסקפ ןבָאה
 ץנַאג ןעועג--ןטקַאסטכירעג יד טױל--ןענַײז 'ןרָאינעס, עקיזָאד יד ןוֿפ ןצנעטעּפמָאק
 .קעלַאשרַאמ יד ;ןדִיי יד רעביא עיצקידסירוי יד טרעהעג ייז וצ טָאה לּכ.םדוק .עטיירב
 וליֿפַא זיא'ס +ןדִיי ןשיװצ םיכוסכיס ייר עצנַאג ַא ייז וצ רעביא טקיש עיצקידסירוי
 טשינ ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד טּפשמרַאֿפ טרעװ דַיי ַא ןעו ,לַאֿפ ַא טריטָאנרַאֿפ
 .קנוֿפ:טכירעג רעסיוא ןבָאה םיסנרּפ יד *,םיסנרּפ יד ןוֿפ ןיד-קסּפ םעד ןֿפרָאװעגרעטנוא
 ןדַיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ רעַײטש-ּפָאק םעד ןענָאמנַײא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז סעיצ
 ,(רעטַײװ עז) קידניס ןשידִיי םוצ טרעהעג טָאה רעַײטש-ּפָאק םעד ןענָאמנַײא םצע סָאד
 יד ןקיטעטשַאב העוֿבש ַא רעטנוא טוומעג םוטעמוא יװ אמּתסמ ןבָאה םיסנרּפ יד
 5,סרעלָאצ-רעַײטש יד ןוֿפ המישר רענעבעגעגנָא רעד ןוֿפ טייקיטכיר

 ,טרינָאיצקנוֿפ טָאה טכירעג-םיסנרּפ סָאד סָאװ ,רָאי עכעלטע יד ןוֿפ ךשמ ןיא
 1759 ןיא .קינלעמכ ןוֿפ קעוועל--רענייא רָאנ זיא ןבילבעג ,ןטיּבעג םיסנרּפ יד ךיז ןבָאה
 ,לָאקָאס ןוֿפ בקעי ,קינלעמכ ןוֿפ קצוועל ,שזרָאבדעשּפ ןוֿפ םהרֿבא : םיסנרּפ ןעוועג ןענַײז
 ןקיזָאד םעד ןעמענרַאֿפ 1766 ןיא ?.וַאלסידיָאװ ןוֿפ קעציא ןוא עלשימערּפ ןוֿפ קערַאמ
 עקשָאמ ,לָאּפצענָאק ןוֿפ ָאקשרעה ,שזרָאבדעשּפ ןוֿפ דוד ,קינלעמכ ןוֿפ קעוועל :טמַא
 פרעכַאמלגיז רעד לאכימ ןוא קינלעמכ ןוֿפ

 ךיוא זיא ןרָאי רע60 יד ןיא הליהק רעשידִיי רעלַאגעל ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע יד
 רעשידִיי רעצנַאג רעד, ףיוא תוירחַא יד ףױרַא טגייל טכירעג סָאד סָאװ ,ןירעד קיטנָאק
 םיֿבנג עשידִיי ןוֿפ הֿבנג ַא רַאֿפ ()תוטס;92ת1 (?סזמזנטתו!6{2זמ }ט0260!טזמ) "הליהק
 ףרַאד הליהק עשידִיי יד סָאװ ,עמוס יד .ןַאמסיב ןַאטיּפַאק-עירעליטרַא ןשיסַײרּפ םַײב
 רעבָא טָאה הליהק יד ;(ןדליג עשילױּפ 1.800==) ןדליג עטיור 100 סיוא טכַאמ ,ןלָאצַאב
 ךיוא זיא לַאֿפ רעקיזָאד רעד ?.םיבנג עשידִיי יד ַײב טלעג סָאד ןענָאמוצֿפױא טכער
 רעכעלרעטלעלטימ רעד טדנעװעגנָא םיא ןיא טרעו סע סָאװ ,רַאֿפרעד טנַאסערעטניא
 .תוירחַא רצוויטקעלָאק ןוֿפ ּפיצנירּפ

 ןיא ןריטסיסקע טרָאטעג טשינ הליהק עשידִיי ןייק טָאה ץוח יּפלֹּכ ןוא לַאגעל
 סָאװ ,טֿפַאשרעּפרעק ַא ןיא טריזינַאגרָא ללֹּכ רעשידַיי רעד ךיז טָאה רעבָא ןתמא רעד
 יד טריֿפעגסױא שיטקַאֿפ רעבָא טָאה ,הליהק ןסייהעג טשינ ץוח יִּפלֹּכ תמא טָאה

 .1794 יטקָא 13 ,1258 יונ ,ןטקא עשימָאנָאקע 3

 .240 יז ,53 יונ (םסעעסֹוצ ןט:עפסעעס}1 תג8:52814.) עיצקידסירוי:קעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ ןלײטרוא 4

 .1759 *י ,167 *ז ,44 'ונ ,ןטרָאד ;1706 **

 .1700 *י ,310 יז ,44 'יונ ,ןטרָאד

 .1766 *י ,64 *ז ,54 'ונ ,ןטרָאד

 .1759 *י ,44 יונ ,ןטרָאד

 ,1766 *י ,64 * ,54 יונ ,ןטרָאד

 40 00 "נה שה זה .1700 *י ,43 יונ ,ןטרָאד



 היי ןט18 ןיא טשרַאװ ןיא ןדִני 250

 ןַײז טזומעג טָאה וויטקעלָאק רעשידִיי רעטריזינַאגרָא ַאזַא .הליהק ַא יװ סעיצקנוֿפ עקיבלעז
 עשידִיי עקיטרָא יד ןוֿפ ךַאװ רעד ףיא ןייטש טזומעג רדסּכ טָאה ןעמ .עשרַאװ ןיא

 -ײשרַאֿפ רַאֿפ "תונּתמ, ףיוא טלעג ןעלמַאז טזומעג רעהֿפױא ןָא טָאה ןעמ ,ןסערעטניא

 רעשִידִיי רעד טימ, ןֿפמעק טזומעג רדסּכ טָאה ןעמ ,ןענָאזרעּפ עטלעטשצגכיוה ענעד
 עשרַאװ ןיא טכער עשידִיי יד ידּכ - דחוש ןֿפורנָא טלָאמעד טגעלֿפ ןעמ יװ -- ?דרעוװש

 יד רַאֿפ ןגרָאז טחומעג רעצעמע ךָאד טָאה םעד רעסיוא .ןרעװ טרענימעג טשינ ןלָאז

 .עשרַאװ ןיא הדע רעשידִיי רעד ןוֿפ ןתוכרטצה עזציגילער

 ,לַאגעל ןעוועג טשינ עשרַאװ ןיא זיא הליהק עשידִיי ַא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ
 -עשרַאװ יד ןוֿפ הֿפיסַא, ןעמָאנ רעלַאגעלמוא רעד ךרודַא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז טעֿבנג

 -ָאבול קצלַאשרַאמ-ןיורק םעד םילּכ יד ןוֿפ טכַארבעגסױרַא ױזַא טָאה סָאװ ,"ןדִיי רעוו

 רעירֿפ .עשרַאװ ןיא וויטקעלָאק רעשידִיי רעד ןָא יֹוזַא ךיז טֿפור 101778 רָאי ןיא .יקסרימ
 -נעזערּפער יד סױרַא ןטערט 1793 רָאי ןיא !:,הליהק רענַארּפ יד סױרַא ױזַא טערט ךָאנ

 לארשי ללּכ ןוֿפ הֿפיסַא רעצנַאג רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא , םוטנדִיי רעװעשרַאװ ןוֿפ ןטנַאט

 ןיא .(,ש ןזמוסמוט 021620 2910/02026012 12:2614 שש 0/21522616*) !??עשרַאװ ןיא

 רעד ןוֿפ םיחולש , יו גיניק םוצ ןדַײ רעװעשרַאװ יד ךיז ןדנעװ רָאי ןקיבלעז םעד

 םסקטוסש22/ 04 29:0102426012 7ץ066 021-) :?"ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ הֿפיסא
 ריא ןיא ןבָאה סָאװ ,םיסנרּפ עריא רדסּכ ךיוא טָאה הליהק עלַאגעלמוא יד .(28:056108
 ,סמודנַארָאמעמ ,ןעגנודנעוו רעגנילדנעצ ןיא .ללּכ ןוֿפ ןסערעטניא יד טקידיײטרַאֿפ ןעמָאנ

 ןיא טלַאה סָאװ רעד ,םירחוס עטסכַײר יד :ריעה יֿבושח יד סױרַא ןטערט ַא"א תושקב

 ,ןמיס ַא-ןענָאזרעּפ עקיבלעז יד דימּת ,המודכו סרעלקעמ עטסערג יד ,הטיחש יד עדנערַא

 .הליהק רעשידִי רעלַאגעלטשינ רעד ןוֿפ םיסנרּפ יד ןענעז סָאד זַא

 =רַאֿפ עמייהעג ףיוא ןעמוקצגרָאֿפ ןענעז םיסנרּפ יד ןוֿפ ןלַאװ יד זַא ,ןַײז ןעק סע

 יד טריֿפעגסױא טָאה סעיצקנוֿפ עקיזָאד יד זַא ,ןַײז ךיוא רעבָא ןעק סע .ןעגנולמַאז

 ןוא עשרַאװ ןיא טריטסיסקצ ןבָאה סָאװ ,תורֿבח עלַאגעל יד ןוֿפ רענייא ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ

 עגַארּפ ןיא זיא ריא ןוֿפ שָארב סָאװ ,אשידק-הרֿבח יד ןעוװעג סָאד זיא אמּתסמ .עגַארּפ

 זַא ,טסּוװַאב זיא ללכב ,רעוװעקטיבז לאומש טנַארעװיל רעטנַאקַאב רעד ןענַאטשעג ,לשמל

 ןעװעג ןדִיי ַײב דימּת זיא אשידק-הרֿבח רעד ןוֿפ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאֿפ ַא ןוֿפ טמַא רעד

 טנָאקעג טשינ ןדִיי עבַײר יד ןבָאה םידוביּכ ערעדנַא ןייק ּוװ ,עשרַאוװ ַאזַא ןיא .ֿבושח

 יד ןגָאי טזומעג יאדװַא אשידק-:הרֿבח רעד ןיא דוֿבּכ םעד ךָאנ ךיז ןבָאה ,ןכיירגרעד

 סקנּפ רעד ןרָאװעג טיהעגֿפױא טשינ זיא רעבָא ןרעױדַאב םוצ .ינּפ עטסנעעזעגנָא עמַאס

 .ירעד זיא סע ןוא ,טריטסיסקע טָאה רעכלעזַא םגה ,אשידק-:הרֿבח רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ

 גנוטלַאװרַאֿפ יד זַא ,הרעשה רצזנוא ןוֿפ טייקיטכיר יד ןלעטשוצטסעפ ךעלגיממוא רעב

 .הליהק רעד ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד טימ שיטנעדיא ןעוועג זיא אשידק-הרֿבח רעד ןוֿפ

 ןיא גנורעקלעֿפַאב עשִידִיי יד ןריזינַאגרָא וצ טָאברַאֿפ םעד ןוֿפ אצוי-לעוּפ ַא יו

 .רעד טשינ ךיוא טכַאמ יד טָאה ,טֿפַאשרעּפרעק רעויטַאטנעוערּפער זיא טשינ רעכלעװַא

 בַײהנָא ןיא וליֿפַא ןענַײז סע ןוא ,םישרדמ-יּתב ןעיוב וצ עשרַאװ ןוֿפ ןדִיי יד טביול

 לַאגעלמוא טנדרָאעגנַײא טַאװירּפ ךיז ַײב ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ןגעק ןסעצָארּפ ןעמוקעגרָאֿפ

 ,עשרַאװ ןיא ןבָאה וצ הנותח טרעװרַאֿפ ןעוועג ךיוא זיא סע .רוביצב ןענעװַאד וצ ןלוש

 .המודכו ךיז ןטג

 ןשינעֿפרעדַאּב יד רַאֿפ ןטערטּפָא טזומעג רעבָא טָאה ץצזעג ןוֿפ תוא רעטיוט רעד

 םעד רעטעּפש טסייה ,ןלוש עשידִיי ןטָאברַאֿפ טָאה סָאװ ,טכַאמ עקיבלעז יד .ןבעל ןוֿפ

 .1778 *י ,1207 יונ ,ןטְקַא עשימָאנָאקע 0

 ,1708 *י ,86 'ונ ,סעקידירוי רעגַארּפ ןוֿפ ןטקַא 1

 .1125 יונ ,ןטְקַא עשימָאנָאקע 2

 ,1793 יי ,1109 * ,356 יונ ,(:סמזושטזת 1610165668 /'01541690) ןליוּפ ךַײרגיניק ןוֿפ וװיכרַא 3



 21 ה"י ןט18 ןיִא עשראװ ןיא ןדִניי

 יד ןיא אקווד קצלַאשרַאמ ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ יד ןדלעמ וצ (רעטַײװ עז) קידניס ןשידַײ
 עגונב טרילוטיּפַאק ךיוא טָאה גנוריגער יד .ףיונוצ ךיז ןעמוק ןדִיי יד ּוװ !*,ךעלכעלוש
 ,ןצענָאזרעּפ יד ןבעגוצסױרַא סעקידניס יד ןביולרעד סעקלַאשרַאמ יד :ןטג: ןוא תונותח
 ןוא !?טייקכצלגימ-ץנעטסיסקע ןַא ןבָאה ייז זַא ,ןעגנוקיטעטשַאב ,ןבָאה הנותח ןליוו סָאװ
 .עילימַאֿפ ַא ןטלַאהסיוא סע טסייה ןענעק

 ןַא טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,םינבר יד טנעקרענָא טשינ טָאה טכַאמ-קעלַאשרַאמ יד
 עז םעד ןגעו) םינייד ךיז ןוֿפ טמיטשַאב טרָא רעייז ףיוא טָאה ןוא ,טעטירָאטױא
 עקיזָאד יד וצ טשינ ןייג ןגעלֿפ ןדִיי ,ןֿפלָאהעג סָאװ ּפַאנק רעבָא טָאה סָאד .(רעטַײװ
 סָאװ ,םינבר עלַאגעלמוא יד וצ רָאנ ,עטמַאַאב עכעלטסַײג עטרינימָאנ טכַאמ רעד ךרוד
 םינבר יד, זַא :?,קידניס רעד ךיז טגָאלק טסיזמוא טשינ .יורטוצ טַאהעג ייז ןבָאה ייז וצ
 עכלעוו ,טכַאמ רעד טימ ךיז ןצונַאב ןוא םיכוסכיס ןטּפשמ וצ םייהעג הזצה יד ןבָאה
 רעד ךרוד ה"ד ,עקיטציא יד ןגעקטנַא ךיז ןלעטש ןוא ,ןעמונעגוצ ייז ַײב טָאה ןעמ
 ."םינייד עטרינימָאנ טכַאמ

 טָאה רעכלעוו ,ןיד.תיב רעקידנעטש רעמייהעג ןימ ַא טריטסיסקע ךיוא טָאה סע
 ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןיד-תיב רעקיזָאד רעד .עיצידַארט רעטלַא רָאג ַא ןָא טּפינקעגנָא
 ףיוא ,לֹוש עשידִיי יד ןענוֿפעג רעטלעלטימ ןיא ךיז טָאה סע ּוװ ,זיוה ןקיבלעז םעד
 םייס רענדָארג ןֿפױא טריֿפעג ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ,ףמַאק םעד תעב :?ייַאנוד סַאג רעד
 ןיא ןעניֹוװ וצ טכער ערעייז זַא ,טהנעטעג ייז ןבָאה ,טכער ערעייז רַאֿפ 1793 רָאי ןיא
 ןעמוק סע ּוװ ,זיוה סָאד זַא ,זיא זַײװַאב ַא ןוא ,רעטלעלטימ ןוֿפ ךָאנ ןעמַאטש עשרַאװ
 סָאד .שרדמ-תיב ַא ןעװעג קירוצ רעטרעדנוהרָאי טימ ןיא ,המודכו ןטג ,תונותח רָאֿפ
 .לטימ ןתצב ךיז טָאה יַאנוד-יקזנָאװ ןֿפױא תמחמ ,טייקכעלקריוו רעד טימ עקַאט טמיטש
 ע'לוש עשידִיי ַא ןענוֿפעג תמאב רעטלצ

 עשרַאװ ןיא הליהק רעשידִיי ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע עלַאגעל יד קידנביולרעד טשינ
 ריא ןיא לָאז סָאװ ,טַארַאּפַא ןַא ןֿפַאש ןיילַא טזומעג הרירב תילב טכַאמ יד רעבָא טָאה
 טגעמעג ץצזעג ןטיול ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ענעי ןוֿפ םינינע יד רעביא ןטלַאװרַאֿפ ןעמָאנ
 םיא ןוֿפ שָארב סָאװ ,טַארַאּפַא רעניילק ץנַאג תליחּת רעקיזָאד רעד .עשרַאװ ןיא ןעניווװ
 טיירב ַא וצ ןסקַאװעגסױא טַײצ רעד טימ זיא ,קידניס רעשידִיי רעד ןענַאטשעג זיא
 טזומעג רדסּכ טָאה טכַאמ יד :רעמ ךָאנ .ןענָאזרעּפ רעגנילדנעצ טימ בַאטש ןטגַײװצרַאֿפ
 ,אשידק-הרֿבח ַא ןביולרעד ןוא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד ןבעגּכָאנ
 צרעדנַא ןוֿפ זַײװלײט ןוא הליהק ַא ןוֿפ זַײװליײט סעיצקנוֿפ יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ
 עגונב גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד רַאֿפ ןרילוטיּפַאק טזומעג ךיוא טָאה טכַאמ יד .תורֿבח
 ןַײז טימ קידניס רעד .ןרעַײטש ןוֿפ טרּפ ןיא עימָאנָאטױא ןגעװ ןעגנורעדָאֿפ עריא
 עַײנ ַא ןענָאמוצנַײא ןעמוקעגסיוא זיא'ס תעב ,טקעלקעג טשינ טָאה גַײצעגרעּפַאלק ןצנַאג
 לָאז יז ,גנורעקלצֿפַאב רעשידַיי רעד וצ טרילעּפַא טָאה ןעמ תעב רעדָא ,גנורעַײטשַאב
 .המודכו ,דנַאטשֿפױא םעד רַאֿפ ןעגנורעַײטשַאב עקיליװַײרֿפ ןגָארטנַײרַא

 ןדִיי רעװעשרַאװ יד דצמ טריֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק רעד-טרָאװ ןייא טימ
 ױװ תודוסי עקיבלעז יד ףיוא ןבעל-רוביצ םענעגייא רעייז ןריזינַאגרָא וצ טכער יד רַאֿפ
 טקידנעעג ףוס ?ּכ ףוס ךיז טָאה ,גנומיטשַאבטסבלעז ןוֿפ תודוסי ףיוא ה"ד ,םוטצמוא
 ןיא ןעמוקֿפױא טזומעג ןכב טָאה סע .גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןוחצינ ןטימ
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 ,המודכו ןיד-תיב ַא טימ ,ךעלכעלוש טימ ,םינבר ,םיסנוּפ טימ הליהק עשידִיי ַא עשרַאװ

 עקיבלעז יד טלקיװטנַא וליֿפַא ךיז טָאה ,רעלַאגעלמוא רעד ,הליהק רעשידִיי רעד ןיא

 .ןרצַײטש יד ןֿפרַאװרעבירַא ןוֿפ םעטסיס יד :תוליהק עלַאגעל ,ערעדנַא ןיא סָאװ ,םעטסיס

 .טלעג-הטיחש ךרוד רקיעצ רעד ,ןרעַײטש עטקערידמוא ךרוד ןסַאמ עמערָא יד ףיוא אשמ

 עגַארּפ ןיא הליהק עשידִיי יד .ו
 טָאה ָאד ךיוא םגה .עגַארּפ ןיא ןצזעגסיוא סע טָאה עשרַאװ ןיא יו שרעדנַא

 טָאברַאֿפ רעד זיא ללּכ ךרדב רעבָא ,ןעניוװ וצ טָאברַאֿפ רעד ןדִיי רַאֿפ ןטלָאגעג לעמרָאפ

 סָאװ ,עגַארּפ ןוֿפ עגַאל עכעלטכער יד זיא ןוֿפרעד הביס יד .ןרָאװעג טיהעגּפָא טינ

 ,םיצירּפ יד טרינימָאד ןבָאה עגַארּפ ןיא .טָאטש רעדנוזַאב ַא ןוֿפ טכער יד טַאהעג טָאה

 עגַארּפ ןיא .העּפשה עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה םוטרעגריב סָאד וו ,עשרַאװ וצ ךוּפיהל

 ןעגנורעדָאֿפ יד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה רעניֹוװנַײא עקיטרָאד יד זַא ,ןֿפערט טגעלֿפ

 ערעייז זַא ,טימרעד סע קידנריוויטָאמ :*,ןדִיי יד ןבַײרטוצסױרַא טכַאמ-קצלַאשרַאמ רעד ןוֿפ
 לעיציֿפָא וליֿפַא טרעוו 121784 רָאי ןוֿפ טנעמוקָאד ַא ןיא .קידייל ןייטש ןבַײלב ןלעװ תוריד

 .עגַארּפ ןיא (:86012) טכערניוװ טַאהעג ןבָאה ןרַיי זַא ,טלעטשעגטסצֿפ
 טָאה ןדִיי רעגַארּפ יד ןוֿפ גנולעטש רערעדנוזַאב רעד ףיוא זַא ,ןַײז ןעק סע

 קנַאדַא א רעװעק טיבז לאומש טניוװעג טָאה טרָאד סָאװ ,סָאד העּפשה ַא טַאהעג

 רעקיטכיר זַא ,רעבָא טכוד רימ .טכער ערעדנוזַאב טַאהעג ָאד ןדִיי יד ןבָאה העּפשה ןַײז

 טרירטנעצנָאק רַאֿפרעד טָאה רעװװעקטיבז לאומש זַא ,טרעקרַאֿפ ןגָאז וצ ןעוועג .טלָאװ

 עכלעזַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא טשינ רע טָאה טרָאד לַײװ ,עגַארּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא ענַײז

 טָאה רצוועקטיבז לאומש ןעוװ זַא ,רימ ןבָאה ןמיס ןטסעב םעד .עשרַאװ ןיא יוװ תועינמ

 רע טָאה ,עשרַאװ ןיא דַאלקס-:רעטוֿפ ַא ןענעֿפע הּפוקּת רעשיסַײרּפ ג"ַא רעד ןיא טלָאװעג

 .ףמַאק ןרעטיב ןוא ןגנַאל ַא ןריֿפ רַאֿפרעד טזומעג

 :טרעהעג ריא וצ סָאװ ,ץלַא טימ הליהק ַא טַאהעג שיטקַאֿפ ןבָאה עגַארּפ ןיא ןדִיי יד

 ןיא םעד תמחהמ  ןוא ,המודּכו הוקמ ַא ,ןימלע-תיב ַא טימ ,שרדמ-:תיב ןלַאגעל ַא טימ

 .עגַארּפ ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ןבעל ןקיטסַײג ןוֿפ רעטנעצ רעד ןעװעג ָאד

 ןיא ןעמוקענרָאֿפ ןטַײצ ענעי ןיא ןענַײז םידגנתמ ןוא םידיסה יד ןשיװצ םיחוּכיװ יד

 יז ןענַײז ,טגָאזעג יװ ,רעבָא ,םינבר טַאהעג ךיוא טָאה עשרַאװ .לוש רעגַארּפ רעד

 רעד לַאגעל תונברה-אסּכ סָאד ןעמונרַאֿפ טָאה רעבָא עגַארּפ ןיא .עלַאגעלמוא ןעוועג

 .ףירח היעש ןֿפורעג ,רעגַארּפ עלהיעש 'ר ֿבר רעגַארּפ רעטנַאקַאב

 רימ ןענעגעגַאב ןדִיי רעגַארּפ יד ןוֿפ טֿפַאשרעּפרעק רעלַאגעל ַא ןוֿפ ןרוּפש עטשרע יד

 20 שטיװָאקרַאמ רעזייל ,דַיי רעגַארּפ רענעצזעגנָא ןַא סױרַא טערט רָאי םעד ןיא .1768 ןיא

 081690 ?.עזסמ 24 7ץ06ש6) ןדַײ רעגַארּפ ללּכ םעד ןוֿפ ןעמַאנ ןיא טכַאמ רעד רַאֿפ

 ריא לָאז ןעמ ,הליהק רעגַארּפ יד טרעדָאֿפ טנעמוקָאד ןטלעטשעגוצ םעד ןיא (ןע254100
 .ױרֿפ ןַײז ןיא טשלעֿפעג טָאה רע זַא טקידלֹושַאב טרצװ סָאװ ,ןדִיי ןדמערֿפ ַא ןבעגסױרַא

 רעװָארגנעװ םעד ןוֿפ טָאה רע זַא ,ףיורעד טייהנגעלעג רעד ַײב ךיז טֿפוררַאֿפ שטיװָאקרַאמ

 ןוא ןטלַאהרַאֿפ וצ טכער טָאד ,טרעהעג וויטַארטסינימדַא עגַארּפ טָאה םיא וצ סָאװ ,להק

 ווָארגנעװ ןשיווצ ךוסכיס םעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ יד ןוֿפ .רעכערברַאֿפ עכלעזַא ןֿפָארטשַאב

 טכער סָאד עגַארּפ טָאה יצ ,םעד ןגעװ דייר יד טייג םיא ןיא סָאװ ,עגַארּפ ןוא

 רעװָארגנעװ רעד ןוֿפ גנולײטּפָא ןימ ַא זיא יז רעדָא ,הליהק עקידנעטשבלעז ַא ןַײז וצ

 עזעיגילער עריא עלַא טרָאד ןקידירֿפַאב ללכב ןוא םיֿבוט-םימי ףיוא ןעמוק ןיהַא זומ ןוא

 ,עשרַאװ ןיא ןדַיי יד ןגעװ סעברַא ןַײמ ןוֿפ לטיּפַאק ַא ןיא רעכעלריֿפסױא ךיא בַײרש םעד ןגעװ 8

 ,עגַארּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג רעד טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ

 .1784 ינוי 8 ןוֿפ 1125 'מונ ,ןטקַא עשימָאנָאקע 9

 .1768 'י ,86 'ונ ,סעקידירוי רעגָארּפ יד ןופ ןטקַא 0
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 .רעבייא יד טנעקרענַא טשינ טָאה הליהק רעגַארּפ יד זַא ,רָאװעג רימ ןרעװ ,ןתוכרטצה
 .םימי עלַא ךיז ַײב טעװַארּפעג :ךיז רַאֿפ תבש טכַאמעג ןוא ווָארגנעװ ןוֿפ טֿפַאשרעה
 ֿבר םענעגייא ןַא טַאהעג ,תולאש טנקסּפעג ,םיתמ ןעוועג רבקמ ,ןיטג ןיילַא ןבעגעג ,םיֿבוט

 ןַארַאֿפ ןענַײז עגַארּפ ןיא .הליהק עמָאנָאטױא ןַא ןעוועג טרָאװ ןייא טימ זיא יז .המודּכו
 רעסיוא טריֿפ להק רעװָארגנעװ םעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ,הליהק רעד ןוֿפ םיסנרּפ

 ןַא טַאהעג טָאה עגַארּפ ?!,הליהק רעד ןוֿפ סנרּפ רעד יװ רעוועקטיבז לאומש קידניס םעד
 ןיא יז סָאװ ,קיטכיוװ טשינ זיא ָאד .רעוועקטיבז לאומש ךרוד טעדנירגעג ,לוש ענעגייא
 ,?"לוש סלאומש , ןֿפורעג ןטקַא יד ןיא טרעװ יז סָאװ ןוא םוטנגייא ןַא סלאומש ןעוועג
 .עקטיבז קנַאדַא .הלהק רעגַארּפ רעד ןוֿפ לוש יד ןעװעג סע זיא רעבָא ןתמא רעד ןיא
 רעשידַיי ַא ןעוועג ךיוא זיא ָאד .ןימלע-תיב ַא טַאהעג ךיוא עגַארּפ טָאה תולדּתשה סרעוו
 ךיז טרילוטיט רעכלצוו ,ֿבנג רעשידִיי ַא טּפַאכעג טרעוו 1783 רָאי ןיא) הווקמ ַא--ץחרמ
 יד ּוװ ?ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא רימ ןרעה רעדעב ַא ןגעוו ??("רעדעב רעגַארּפ,
 יד ןַײז סָאד זומ םּתסה ןמ ,טנכײצרַאֿפ טשינ ןטקַא יד ןיא טרעװ ןצנוֿפעג ךיז טָאה דָאֹּב
 ג?סיקצעיזדזעשזּפ יד ןוֿפ ףיוה םעד ןיא טנדרָאעגנַײא טַאהעג טָאה לאומש סָאװ ,עבלעז
 .גָאט יד ןיא ;רעדניק עשידַיײ רַאֿפ םירדח טריטסיסקע לַאגעל ךיוא ןבָאה עגַארּפ ןיא
 ןעמָאנ ןטימ ר ן18541) ??"דמלמ רעגַארּפ ַא טנָאמרעד עקַאט טרעװ ךעלטעצ
 .קינלעמכ ןוֿפ שטיווָאקוועל עקשרעה

 וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,זיוה.הטיחש שידַיי ַא ןענוֿפעג ךיוא ךיז טָאה עגַארּפ ןיא
 רעד ןוא ??ןיבמָאג ןוֿפ שטיוװָאביײל עקטיא ןשרד-לעב רעגַארּפ רעד ??.רעוועקטיבז לאומש
 ןבָאה סָאװ ,שדוק-ילּכ רעגַארּפ ןוֿפ ןעייר יד ןסילש ??וװָארגנעװ ןוֿפ שטיװָאקדרָאמ רֿפוס
 .תוליהק עלַא יװ הליהק ַא טכַאמעג עגַארּפ ןוֿפ

 ןֿפױא ךיז טניֿפעג םיא רעטנוא סָאװ ,ןדִיי רעגַארּפ יד ןוֿפ םודנַארָאמעמ ַא ןיא
 רעגַארּפ םעד ייז ןריוויטָאמ ?,רעװעקטיבז לאומש ןוֿפ טֿפירשרעטנוא יד טרָא ןטשרצ
 .רַאֿפ יד ייז ןבָאה ?!הטיחש רעגַארּפ רעד תעב סָאװ ,טימרעד עשרַאװ עגונב םזיטַארַאּפעס
 ןָא ךיוא ןוַײװ ייז .טלעג ןגייא רעייז ףיױא ןטלַאהעגסױא ןוא טלייהעג ןדִיי עטעדנּוװ
 יד צלָאר ַא טליּפשעג ָאד ןבָאה גנוניימ רעזנוא טול רעבָא .ןויטָאמ עשינכעט ,ערעדנַא
 רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא עלַאגעל יד ּוװ ,עגַארּפ ןיא םיאנּת-ןיֹוװו ערעטכַײל
 .עשרַאװ ןיא יוװ תועינמ עכלעזַא ףיוא ןֿפָארטעגנָא טינ טָאה גנורעקלעֿפַאב

 .1788 .+111 ,4 ,411 יז ,24 יונג ,54 'טּפָא ןטקַאיסנַאניֿפ 1

 שטיװָאמַארבַא קעשרעה שמש רצד טנָאמרעד טרעװ 1792 רָאי ןיא ,1120 'ונ ,ןטקַא עשימָאנָאקע 2

 .(52491מ14 זעק 524016 52ז0ט18) ווּויעיצַאמ ןוֿפ

 ,1783 *י ,16 יונ דָארג רעװעשרַאװ ןוֿפ טַאלב א ; 1788 *י ,050 *ז .1253 יונג ןטרָאד 3

 ,("עגַארּפ ןוֿפ רעדעב רעשידַיי רעד , ,קסלעשַאנ ןוֿפ םיוב ֿבקעי) 1787 *י ,1120 יונג ,ןטקַא טשימָאנָאקצ 24

 ,(היכרַאטּפיױה רעװעשרַאװ) 370 ,3--362 ,7--355 'ז ,18 'ונ ,54 'טּפָא ,ןטקַאיץנַאניֿפ 5

 .1787 *י ,1120 יונ ןטרָאד 26

 ,(צשרַאװ ןיא וויכרַא-ץנַאניֿפ) 1792 *י ,64 'ז ,39 עיסימָאק.ץנַאניֿפ רעד וצ סמודנַארָאמעמ 7

 .1793 *י ,1122 יונ ,ןטְקַא עשימָאנָאקצ 28

 .ןטרָאד 29

 .1796 +ע/9 ,50 יז ,173 יו ,פיצקידסירוי !שרַאװ רעד ןוֿפ ןלײטרוא

 ,1794 ןיא ןדִיי ףיוא טכַאמעג טָאה (וװָטרָאװומ) לײח עשיסור סָאד סָאװ ,הטיחש יד 1
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 רעפלעהטימ ענַײז ןוא קידניס רעד 1

 רעװעשרַאװ יד רעביא הטילש-טּפיױה יד טַאהעג טָאה סָאװ ,טכַאמ-קעלַאשרַאמ יד
 .סע יװ תויה .עשרַאװ ןיא הליהק עשידִיי ַא ןדנירג וצ טבילרעד טינ ןכב טָאה ,ןדִיי
 רעצעמע סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ םינינע ייר עצנַאג ַא ןעוועג רעבָא ןענַײז
 ןעװעג סעקלַאשרַאמ יד ןענעז רעבירעד ,ייז טימ ןעמענרַאֿפ טמעג ךָאד ךיז טָאה
 עקיזָאד יד טימ ךיז לָאז רעכלעוו ,טַארַאּפַא-ריֿפסױא םענעגייא ןַא ןֿפַאשַאב וצ ןעגנּוװצעג
 .טַארַאּפַא ןטגַײװצרַאֿפ ןַײז טימ קידניס רעשידִיי רעד ןעוװעג זיא סָאד .ןַײז קסעתמ םינינע

 רעשידִיי רעד ןוֿפ טכַאמ רעד ןוֿפ טדיישעגרעטנוא ךיז טָאה קידניס ןוֿפ טכַאמ יד
 ןוא קעלַאשרַאמ םעד ךרוד ןרָאװעג טרינימָאנ זיא קידניס רעד סָאװ ,טימרעד הליהק
 זיא רעבָא הליהק יד ,םיא רַאֿפ רָאנ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעועג רע זיא םישעמ טנַײז רַאֿפ
 ןגָארטעג טָאה ןוא ןדִיי יד ךרוד ןרָאװעג טלייוועג זיא ,ןַאגרָא-סגנוטלַאװרַאֿפטסבלעז ַא ןעוועג
 .רוביצ ןשידִיי םעד רַאֿפ תוירחַא יד

 ,טנכיײצרַאֿפ טינ ןטקַא יד ןיא זיא ,ןעמוקעגֿפױא זיא קידניס ןוֿפ טמַא רעד ןעוו
 יד ןוֿפ ךָאנ ה"ד ,1759 רָאי ןוֿפ טמַאטש קידניס ןשידִיי ַא ןגעװ העידי עטשרע יד
 סָאװ ,יקסגילעיב זַא ,ןַײז רעשמ ףרַאד ןעמ .יקסנילעיב קעלַאשרַאמ ןטנַאקַאב ןוֿפ ןטַײצ
 יד ןעמעװ ,עשרַאװ ןוֿפ סעקלַאשרַאמ עטסעב יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ טנּכעררַאפ טרעוו
 וצ טימַאב ךיוא ךיז טָאה ?",גנונעדרָא ןוֿפ טרּפ ןיא ךס ַא רעייז טקנַאדרַאֿפ טָאטשטּפױה
 סיװֿפעג רע טָאה ןרָאי עגנַאל .ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ םינינע יד ןיא רדס ַא ןכַאמ
 ףוס לּכ ףוס ;טָאטש ןוֿפ ןבירטעג קידתונמחרבמוא ייז ןוא עשרַאװ ןיא ןדִיי יד טימ ףמַאקַא
 ןוֿפ םָארטשוצ םעד ןטלַאהוצנַײא ךעלגעממוא זיא'ס זַא ,ןעזנַײא טזומעג רעבָא רע טָאה
 ךרוד ןדנוברַאֿפ ןעװעג דנַאל עצנַאג סָאד זיא ריא טימ סָאװ ,טָאטשטּפוה רעד ןיא ןדִיי
 ןוֿפ ןדִיי יד ןצנַאג ןיא ןבַײרטרַאֿפ ןגעו קנַאדעג ןוֿפ ךיז טגָאזעגּפָא .םידעֿפ רעטנזיוט
 רענעי ןוֿפ ֿבצמ םעד ןיא רדס ַא ןעגנערבוצנַײרַא ןסָאלשַאב אמּתסמ רע טָאה ,עשרַאװ
 טָאה רע .ןעניֹוװ וצ ָאד ןביולרעד טזומעג םימעט המּכ רעביא טָאה רע סָאװ ,עירָאגעטַאק
 ,הליהק ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ךיז ןריזינַאגרָא וצ ןרָאי רע60 יד ןיא טביולרעד רעבירעד ייז
 לָאז רעכלעוו ,קי ד גיס םעד ןַאמ-סגנוױרטרַאֿפ ַא םענַײז טמיטשַאב רע טָאה רעבָא קיטַײצכַײלג
 זיא'ס .טָאטשטּפױח רעד ןוֿפ ןדִיי יד יבגל ץעזעג ןוֿפ תונקּת יד ןדנעװנָא םַײב ןֿפלעהטימ םיא
 עשרַאװ ןיא "קיד ניס, ןעמָאנ רעד ךיז טמענ טע ןענַאװנוֿפ ,ןֿפערט וצ רצווש טינ ךיוא
 ,דפוו ןוֿפ םינלדּתש יד רדסּכ ןטלַאהעגֿפױא ךיז רעטעּפש ןוא טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןבָאה
 טימ טרֿפב ,טכַאמ רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןייטש וצ ןעוועג זיא עבַאגֿפױא רעייז סָאװ
 ןעמעננָא טינ ןלָאז עשרַאװ ןיא ןעמייס יד זַא ,ןבעג וצ גנוטכַא ,רעטסינימ:ץנַאניֿפ םעד
 יד ןיא ןסייה יז יו רעדָא ,םינלדּתש עקיזָאד יד .המודּכו ןדִיי יד ןגעק ןצעזעג ןייק
 ףיוא ןגעלױוירּפ ןעמוקַאב רדסּכ םיכלמ יד ןוֿפ ןגעלֿפ ,"סעקידניס , םירוקמ עשינייטַאל
 יטכַארטַאב וצ טנייװעגוצ ּםורַא ױזַא ךיז טָאה קעלַאשרַאמ רעד .עשרַאװ ןיא טכערניֹוװ
 .ןדַיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד רַאֿפ סעקידניס יד

 :ןעװעג ןענעז קידניס ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד
 ףמַאק ןדִיי ןוֿפ טלַאהֿפױא ןלַאגעלטינ םעד רעביא החנשה .עשִיײצילָאּפ 4

 יד ,"םישמש , ןוֿפ ףליה רעד טימ ןדַי ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעטכעלש ןוא סנכערברַאֿפ טימ
 ,קידניס ןוֿפ סרעֿפלעהַאב

 טלעגּפָאק סָאד ןעלמַאז ,גנולייצ-ןדַיי יד ןריֿפכרודַא .עװיטַארטסינימדַא 2
 ,שדוק-ילּכ יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ,ןלָאצּפָא ןוא ןרעַײטש ערעדנַא ןוא

 טעדליבעג ןבָאה םיסנרּפ יד טימ ןעמַאװצ קידניס רעד .עכעלטכירעג 6
 ןוֿפ טצעזעגרעביא רעצעזרעביא םעגעריוושעג םעד ךרוד ,"טכירעג ןשידִיי , ג"ַא םעד
 .המודּכו תועוֿבש ןעמונעגֿפױא ,שיליוּפ ףיוא שיערבעה רעדָא שידִיי

 יז ,1919 עשיַאװ ,יקסגילעיֿב קעשיצנַארפ קעלַאשרַאמ רעד ;:יקסװָאנַארַאב יצַאנגיא 2

 ,(שיִליוּפ }6
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 ,ןיטג ,תונותח עלַא ןוֿפ רעטסייר ַא טריֿפעג טָאה קידניס רעד .עזעיגילצר 4
 ,המודּכו ןתירב

 .הרֿבח רעד רעביא החגשה טַאהעג טָאה קידניס רעד .עקידנרילָארטנָאק 65
 .סעיצקנוֿפ ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ ךָאנ ןוא אשידק

 ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא סעקידניס יד ןוֿפ עיצוטיטסניא יד .עשִיײצילָאּפ יד
 ןעד טָאה רעװ םערָאװ .ייז ןגעק גַײצעג ַא יװ רָאנ ,עשרַאװ ןוֿפ ןדִיי יד תבוטל טינ
 ,עשרַאװ ןיא לַאגעלמוא ןעניֹוװ סָאװ ,דִיי יד טימ ףמַאק םעד ןריֿפ טנעקעג רעסעב
 יװ רערעווש ךס ַא ןעװעג ףמַאק ןימ ַאזַא זיא טלָאמעד ? קידניס רעשידִיי רעד טשינ ביוא
 ערעדנַא ןוא טכילֿפ:סגנודלעמ ןייק ,טַאהעג טינ ןדַי ןבָאה ןעמענ-עילימַאֿפ ןייק .טנַײה
 טנעקעג ןעמ טָאה עשז-ױזַא יו .טריטסיסקע טשינ ךיוא ןבָאה עיצַארטסיגער ןוֿפ ןעמרָאֿפ
 רעכלעוו ןוא טכער ָאי טָאה סעקשָאמ יצ סָאקשרעה 20 רעדָא 10 יד ןוֿפ רעכלעוו ,ןסיוו
 יד ,טַארַאּפַא-רינָאיּפש ןַײז טימ קידניס רעד ?עשרַאװ ןיא ןַײז וצ טכער ןייק טשינ טָאה
 ןוא ,טעברַא עקיזָאד יד ןריֿפסױא טנעקעג ןטסעב םוצ ןבָאה ,(5260!מ1סץ) "םישמש, ג"ַא
 .טריֿפעגסױא תומלשב עקַאט יז ייז ןבָאה ,סיוא טזַײװ סע יו

 .ןיורק יד ןוֿפ (סזסץת016) סעיצַאנידרָא רעדָא (4ץּפקסקץס}פ) סעיצקורטסניא עלַא
 ןדלעמ וצ ןוא ??ןכוזוצסיוא , זיא קידניס ןוֿפ ֿבוח םעד זַא ,רעביא רדסּכ ןרזח סעקלַאשרַאמ
 סָאװ ,הֿבנג טימ ,יײרעלקעמ טימ ךיז ןעמענרַאֿפ סָאװ ,(עלַאגעלמוא יד ןוֿפ) ןדִיי עכלעזַא ןגעוו
 ,הכַאלמ טימ ךיז ןעמענרַאֿפ סָאװ ,תונוז ךיז ַײב ןטלַאה סָאװ ,יד ךיוא יװ ,ריב ןֿפױקרַאֿפ
 םיתרשמ ענַײז טימ קידניס רעד ,טרָאװ ןייא טימ .וװ"זַאא ,"הרוחס-טצעדנַאט ןֿפױקרַאֿפ סָאװ
 ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִָיי רעד יבגל סעיצקנוֿפ עוװיטַארטסינימדַא-שִיײצילָאּפ טריֿפעגסױא ןבָאה

 .סיוא ןבַאגֿפױא עשִיײצילָאּפ עקיזָאד יד ןרעװו סעיצקורטסניא עקידרעטַײװ יד ןיא
 ףרַאד -- 2:1788 רָאי ןוֿפ טיצַאנידרָא-קעלַאשרַאמ יד טבַײרש --קידניס רעד, :טרעטיירבעג
 יז סָאװ טימ ,טנגעג ריא ןוא עשרַאװ ןיא ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןדִיי עלַא ןגעוו ןסיוו
 רעדָא הֿבנג ןיא דשוח זיא רע ןעמעוו ןרעדצי .ןבעל ייז סָאװ ןוֿפ ןוא ךיז ןעמטנרַאֿפ
 ןיא ןצעזנַײרַא ןוא ןּפַאכ םישמש יד ןֿפרַאד עשרַאװ ןיא טכערניוװ ןייק ןבָאה טינ ןיא
 זיא טקנוּפ רעטייווצ רעד .הסיֿפּת ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ּוװ ,"םערוט-קצלַאשרַאמ םעד
 יד ןסייה סָאװ ,ןטערקעד עלַא ךוב ןלעיצעּפס ַא ןיא ןבַײרשוצנַײרַא קידניס םעד ֿבייחמ
 ןטלַאהַאב טינ קידניס רעד רָאט ןטקנוּפ עקידרעטַײװ יד טיול .עשרַאװ ןזָאלרַאֿפ וצ ןדָיי
 ןבענּפָא ךַײלג םעד ןגעװ ףרַאד רע ,דחוש ייז ןוֿפ ןעמענ ןוא ןענָאזרעּפ טקידושח ןייק
 .טרָאּפַאר ַא קעלַאשרַאמ םעד

 ןילַא ךָאװ עדעי ףרַאד רע .םישמש יד ףיוא ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז רָאט קידניס רעד
 .רַאֿפ יז ,ןדיי "עקידושח, ןכוז ןיילַא טרָאד ןוא תוריד עשידִיי עלַא רעביא ןײגמורַא
 ךיוא זיא רע .עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא ןוא ןטלַאה
 .קעלַאשרַאמ רעד ןבעגוצרעביא יז ןוא טַײל עמערָא יד ןוֿפ המישר ַא ןלעטשוצֿפױנוצ ֿביױחמ
 :סױרַא זיא יז יצ ,רעכיז טינ זיא ריא ןגעוו סָאװ ,עיצקורטסניא רעדנַא ןַא .עיצקידסירוי
 ֿבוח םעד קידניס ןֿפױא ףױרַא טגייל ,טיירגעגוצ רָאנ יז טָאה ןעמ רעדָא ןרָאװעג ןבעגעג
 יז סָאװ ךָאנ ,עשרַאװ ןייק ןעמוק סָאװ ,ןדִיי עלַא ןוֿפ (6ץעגזןט52) המישר ַא ןריֿפ וצ
 .המודּכו ךיז ןקיטֿפעשַאב ייז סָאװ טימ ,ןעמוק

 .רַאֿפ ןטנעמעלע עכעלנע ןוא תונוז ,םיֿבנג רעביא ,עקידושח יד רעביא החגשה יד
 םצעב ןעװעג זיא סָאד ןוא ,סעקידניס יד ַײב עיגרענע ןוא טַײצ לסיב שביה ַא ןעמענ
 ,טעברַא עטסקיטכיוו רעייז

 יי לע: יי יי 5524: ערי יג: יי

 ,1784 'י 1/10 ,08 יז ,11 'ונ (עיצקערידיײצילָאּפ 'ועג) ,מ ,+ 3

 ,1788 יי ע11/20 ,46 יז ,19 יוג ןטרָאז 4
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 יז ןענעז ,(2 טקנוּפ קידניס ןוֿפ ןבַאגֿפױא עװיטַארטסינימדַא יד ךייש סָאװ

 רעטעצּפש *',רצוא-הכולמ טעד רַאֿפ טלעגּפָאק סָאד ןענָאמנַײא ןיא ןענַאטשַאב ןרָאי רע60 יד ןיא
 .ןצֿפױנוצ ןעװעג סע זיא אדבוצ ןַײז .רעַײטש ןקיזָאד םעד ןענָאמנַײא םַײב ןֿפלעה ןיא

 סָאװ ,תומישר עשלערבעה יד ןזַײװַאב סָאד יװ ,ןדַיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ המישר ַא ןלעטש

 3? ןװלכרַא:טּפױה רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג טיהעגֿפױא ןענעז

 גנוקילײטַאב ןַײז טימ רעדָא קידניס ןכרוד ןדַיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ ןעגנולייצ יד

 :טנָאק בילוצ ןוא טלעגיּפָאק סָאד ןענָאמוצנַײא ידּכ :ןקצוװצ ייווצ בילוצ ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ

 יצ ןלעטשטסעֿפ טלָאװעג טָאה עכלצעוו ,עיצקידסירוי:קעלַאשרַאמ רעד דצמ ןקצווצ-לָאר

 ןיא .טשינ טכצר ןייק וצרעד ןבָאה סָאװ ,ןדַײי עכלעזַא עשרַאװ ןיא טשינ ךיז ןעניֿפעג סע

 יד טימ אמּתסמ ןעמַאזוצ ,קידניס רעד טָאה (רצַײטשּפָאק בילוצ גנולייצ) לַאֿפ ןטשרע

 בילוצ ןעגנולייצ יד ַײב .ןדָי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ תומישר טלעטשצגֿפױנוצ ,שדוק-ילּכ

 .בַײלג ,ןדַײ יד ןוֿפ המישר ַא ןלעטשוצֿפױנוצ ֿביוחמ ןעוװעג קידניס רעד זיא לָארטנָאק

 ךָאנרעד ,ןֿפױה ןוא רעזַײה יד ןוֿפ רעמיטנגייא יד ךיוא ןוט טזומעג סע ןבָאה קיטַײצ

 ןעגנולייצ ייווצ יד ךָאנ .ךיז ןשיווצ ןעמיטש ייז יצ ,תומישר עדייב ןכַײלגרַאֿפ ןעמ טגעלֿפ

 יצ ,ןרילָארטנָאק וצ ידּכ ,רעזַײה יד רעביא ןיײגמורַא סרָאטַארטסול יד טשרצ ןגעלֿפ

 -מורַא טשינ ןלעטשֿפינוצ קידניס רעד טגצלֿפ המישר יד .עקיטכיר ןענעז תוצידי יד

 ןבעגנָא ןוא םיא וצ ןעמוק וצ ביוחמ ןעוועג זיא דיי רעדעי רָאנ ,רצזַײה יד רעביא קידנעייג

 ןגעלֿפ לָארטנָאק בילוצ ןעגנולייצ יד *',המודּכו עילימַאֿפ ןַײז ,ךיז ןגעוו םיטרּפ עלַא םיא

 זַא ןוא ןֿפלָאהעג סָאװ ּפַאנק ןבָאה ייז זַא ,ןמיס ַא-רָאי רעדעי טעמּכ ןרעװ טרזחעגרעביא

 ךיא .עשרַאװ ןיא ןדַײ לָאצ רעקידתמא רעד ןגעוו ןסיוו טנעקעג ךס ןייק טינ טָאה ןעמ

 :סױרַא טסיזמוא לָאז ןעמ *טַאר ןקידנעטש, ג"ַא םעד ןוֿפ גַאלשרָאֿפ רעד ךיוא זַא ,ןכער

 5 ןֿפלָאהעג קינייו ךיוא אמּתסמ טָאה ,ןדִיי לָאצ יד ןייגרעד וצ ידּכ ,ןטעליב ןבעג

 רעד ַײב ןיש .תמא ןוֿפ ןעװעג טַײװ ןענַײז טלענּפָאק ןוֿפ ןעגנולייצ יד ךיוא

 וצ ןעגנַאגרעד זיא ,1764 ןיא טריֿפעגכרודַא טָאה קידניס רעד סָאװ ,גנולייצ רעטשרע

 יד :ןטײקכצלטקניּפ-טשינ ייר ַא ןגעװ -?שטיווָאמיח חסּפ קידניס םעד ןגעק סעצָארּפ ַא

 ערעסצרג ַא טלעטשעגטסעֿפ ןבָאה ,גנולייצ יד טרילָארטנָאקכָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןרַאסימָאק

 .235--נייהד ,קידניס רעד ןבצגעגנָא טָאה סע רעדייא ,ןדִיי לָאצ

 ןטימ ,טכירעג ןשידִיי םעד ןוֿפ ץנעטעּפמָאק יד -- 3 טקנוּפ םעד עגונ זיא סָאװ

 .רעטַײװ ןדערמורַא סָאד רימ ןלעו -- שָארב קידניס
 ןיא ךיוא טַאהעג סעקידניס יד ןבָאה ןצנעטנעּפמָאק עסיועג .4 טקנוּפ םוצ

 עשרַאװ ןיא ןדִיי ַא ןזָאלוצ טרָאטעג טינ טָאה ֿבר םוש ןיק .םינינע עזציגילצר

 טָאה רע זַא ,קידניס ןוֿפ לטיווק ןייק טכַארבעג טינ טָאה רענעי ןמז לּכ ,ןישודיקו-הּפוח וצ

 טגעמעג קידניס רעד טָאה לטיווק  ַאזַא רַאֿפ .עשרַאװ ןיא טייקכעלגעמ-ץנעטסיסקע ןַא

 וצ, טכער סָאד טרעהעג ךיוא טָאה קידניס ןוֿפ טכער יד וצ ?"ןדליג ןבלַאה ַא ןעמענ

 ןבעגסױרַא ה"ד ,ןטקַא-ליויצ יד ןריֿפ ךיוא ?:.?ןַײװ ןרשּכ ןעלגיז וצ ןדִיי ןעמיטשַאב

 ךעלטנגייא ,קידניס ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד וצ טרעהעג טָאה המודּכו ןיטג ,ןשינעגַײצ:הנותח

 טכירעג ןוֿפ גנומיטשַאב ַא טיול ןדִיי ךיוא ןגעלֿפ קידניס םַײב .שמש ןרעדנוזַאב ַא ןוֿפ

 4 תועוֿבש ןבעגּפָא

 .1766 'י ,04 'ז ,54 'ונ ,עיצקידסירויי*שרַאמ רעד ןופ ןלייטרוא

 ,(3 ירנ ,111 יב ,רעטעלב-ָאוװִיי) ןעגנולַײצ-ןדַיי ןופ ןטנעמוקָאד עשידַיי:שלערבעה : ר על הַא מ .ר ר"ד *לגֿפ
 .1778 * ,251 ה 200 הב ,ם

 ,1777 יי 81/11 ,523 ז ,403 'ונ ,טַאר ןקידנעטש םעד ןוֿפ ןטערקעד

 ,1764 *י ,?:ס10/01 56046001002:28 ןטזץסץס20600 : 5 'טּפָא ,עיסימָאק-ץנַאניֿפ
 ,1788 *י ,46 19 וג ,ם 2

 ,1788 'י ,46 'ז ,19 יונ ,מ .י ; 1784 ,99 יז ,11 יונ ,ןטרָאד

 ףָאי 10 ןיוש זיא ױע זַא ,טרעלקרעד שטיװָאלדנימ לדנעמ ,1795 'י ,879 'ונ ןטקַא עשימָאנָאקצ

 המודכו ןיטג ,ןטיווקיהגותח ןגירשעג טָאה ןוא קידגיס םַײב שמש ןעווַעֶג

8 8 8 6 6 8 8 
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 רעד רעביא לָארטנָאק ַא טריֿפעגסױא טָאה קידניס רעד .5 טקנוּפ םוצ

 ןלעטשוצ םעד ןגעװ טזומעג רע טָאה ךָאװ רעדעי .אשידק-הרבח רעד ןוֿפ טייקיטעט

 .ַאבטױנ יד ףליה עלעירעטַאמ ןבעג ךיוא טגעלֿפ הרֿבח יד +.קעלַאשרַאמ םוצ טכירַאב ַא

 .קידניס םעד ןוֿפ לטיווק ַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא עקיטֿפרעד

 יד סיוא טינ ךָאנ ךיז ןּפעש ןבַאגֿפױא עטנכערעגסיוא 5 יד טימ .6 טקנוּפ םוצ

 יו ןקעװצ ענעדיײשרַאֿפ רַאֿפ ןצונַאב ייז טגעלֿפ טכַאמ יד .ןקידניס יד ןוֿפ ןבַאגֿפױא

 וצ ןדנעװ םיא בילוצ טֿפרַאדעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןינע ןַא ןעמּוװשעגֿפױא זיא סע רָאנ

 שטיװעלעסָאי קערעב ןעװ .קידניס ןכרוד ןוט סע ןעמ טגעלֿפ ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד

 .רעטַײר ןשידִיי ןַײז ןיא רעגנעהנָא טריברעװ ָאקשושטשָאק ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןתצב טָאה

 -ןבָאה ןדִיי עכַײר ןעװ ?(ףליהטימ עקירעהעג ַא קידניס ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ רע טָאה ,קלוּפ

 ןריֿפסױרַא טלָאװעג דנַאטשֿפױא ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טכַאמ רעד ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ יד ןגעק

 קידניס רעד זיא ,טָאטש ןוֿפ סעילימַאֿפ ערצייז ןוא ןגעמרַאֿפ רעייז ללכב ןוא גנוריצ רצייז

 .טימ ןעמַאזוצ זיא קידניס רעד .סעקטַאגָאר יד ַײב ןטלַאהרַאֿפ יז טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג

 .ידרָא רעד טיול ,ךיוא ךיז טָאה רע ,ךעלטעצגָאט ןֿפױקסױא ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג בַאטש ןַײז

 .ײרעקנעש טימ ןוא םירחסמ ןייק טימ ןעמענרַאֿפ טרָאטעג טשינ ,1788 רָאי ןוֿפ עיצַאנ

 -רעּפ יד ןוֿפ רָאנ ,טכַאמ רעד ןוֿפ טינ טלַאהעג ןַײז ןעמוקַאב טגעלֿפ קידניס רעד

 -- ןיד-קסּפ ַא רַאֿפ .עגַארֿפ רענעי רעדָא רעד ןיא ןעמוקעגנָא םיא וצ ןענעז סָאװ ,ןענָאז

 טיול ןענעגונַאב ךיז "שדוק-ילּכ, ענַײז טימ קידניס רעד ףרַאד -- עיצַאנידרָא יד טבַײרש

 ,ןבעג קיליװטוג ייז טעװ םידדצ יד ןוֿפ רעדעי סָאװ ,םעד טימ ןיד ןשידִיי ןוֿפ תונקּת יד

 .וקָאד ַא רַאֿפ ,ןשָארג 15 טימ ןדליג !--קידניס םעד טמוק טכירעג ןשידִיי ןיא הצוֿבש ַא רַאֿפ

 ןרעסערג ַא ןוֿפ טמוק לָאצּפָאלּפמעטש ןטימ ןעמַאזוצ שילױּפ ןוא שיערבעה ןיא טנעמ

 ,ךיז טדער עיצקורטסניא רעדנַא ןַא ןיא .ןדליג 2 -- ןרענעלקַא ןוֿפ ,ןדליג 2 ןיד-קסּפ

 סָאד זַא ,ןמִיס ַא -- "תונּתמ , ןייק ןעמענ טשינ ןרָאט "שדוק-ילּכ, יד ןוא קידניס רעד זַא

 ןענעז "תונּתמ, עקיזָאד יד ...טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןעװעג ייז ַײב ןיא "תונּתמ, ןעמענ

 ןַײז טימ קידניס םעד ןוֿפ לַאװק:הסנכה רעטסקיטכיװ רעד ןעװעג סיוא טזַײװ עקַאט

 קידניס םעד ןוֿפ זַא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעװ ,לכש ןֿפױא ךיז טגייל סָאד .בַאטש-ןטמַאַאב

 .ןדִָיי רעטנזיוט ןוֿפ עשרַאװ ןיא טכערניֹוװ סָאד קיגנעהּפָא ןעוועג ייר רעטשרע רעד ןיא זיא

 רעד זיא ,"טיצַאנידרָאפ סקעלַאשרַאמ םעד טימ טנַאקַאב ןַײז לָאז דָיי רעדעי ידּכ

 רעשיליוּפ רעד ןיא טמַא ןַײז ןוֿפ ריט רעד ףיוא יז ןעגנעהוצסיורַא ֿביוחמ ןצוועג קידניס

 .ךַארּפש רעשידִיי ןוא

 סעקידניס רעגַארּפ ןוא רעװעשרַאװ יד ןוֿפ טייקיטעט יד .זט

 טעמּכ זדנוא ןענעז עגַארּפ ןיא ןוא עשרַאװ ןיא סעקידניס עשידִיי יד ןוֿפ ןעמענ יד

 ,טנַאקַאב עלַא

 :סעקידניס ןעוועג ןצנצז עש רַא וװ ןיא

 .ָאמייח ַאקשָאמ---1/65 רָאי ןיא) 1784 זיב 1759 ןוֿפ--טּפַא ןוֿפ שטיוװָאמייח חסּפ

 ,(וַאלסידיָאװ ןוֿפ שטיוו

 ,1788 זיב 1784 ןוֿפ-װָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ שטיװעלעָאי ךורב

 ,1793 זיּב 1788 ןוֿפ--טּפַא ןוֿפ שטיוועלומש ןועמש

 ,1794 טסוגיוא זיב 1793 ןוֿפ--שטיוװָאיַאש המלש

 .דנַאטשֿפױא ןוֿפ גָאט םוצ זיב 1794 טסוגיוא ןוֿפ-שטיװָאקשָאמ לקנַאי

 .1786 יי ,145 ז 12 ונ ,מ י 8
 ןוֿפ וגָאטשֿפױא םעד ןיא ןדִיי יד, טעברַא ןַײמ ןיא רעכעלריפסיוא ךיא בַײרש םעד ןגעו 4

 ,(דיײֿבתּכ) ?ָאקשושטשָאק

 (1) ןטֿפילש לשילאטסיה
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 :עגַארּפ ןיא

 ,(2) 1766 זיב 1759 ןוֿפ-שטיװָאקציא קערעּב

 ,1773 זיב (?) 1766 ןוֿפ-שטיװָארעזיײל ןמלז

 ,1778 ןיב 1773 ןיֿפ-עלמָאבול ןוֿפ שטיװָאבייל ףלָאװ

 ,1784 זיב 1778 ןוֿפ-וָאלדיש ןוֿפ שטיװָאנַאמלעק רעזייל

 ,1793 זיב 1784 ןוֿפ--שטיווָאלרעמש קיױַײא

 .1794--שטיװָאלעָאי ֿבקעי

 ,לַאירעטַאמ לסיב שּפיה ַא ןבילברַאֿפ זיא סעקידניס יד ןוֿפ טייקיטעט רעד ןגצוו

 וצ גונעג .םיסּפורטוּפַא עשידִיי עקיזָאד יד ףיא ןַײש עקירעיורט ַא רעצייז טֿפרַאװ סָאװ -

 :םולשב טמַא ןַײז ןוֿפ ןייגוצקעװַא ןזיװַאב טשינ טָאה יז ןוֿפ רענייא ןייק טעמּכ זַא ,ןגָאז

 עכעלטע רעדָא םענייא ךָאנ ןרָאװעג טצעזעגּפָארַא קעלַאשרַאמ םעד ןוֿפ יז ןענעז צלַא

 ,תוסיֿפּת יד ןיא ןרָאװעג טצעזעגנַײרַא ףוס לֹּכ ףוס יז ןענעז עלַא טעמּכ .םינינע-לַאנימירק

 תצב ,ןֿפרָאװעגנַײרַא ןדִַיי רעטנזיױט עקַאט רשֿפא ןוא רעטרעדנוה ןבָאה ייז עכלעוו ןיא

 יד רצטנוא ןבָארגעג ןבָאה סעקידניס ענעזעװעג יד .טכַאמ רעד ַײב ןעװעג ןענעז יז

 טצדליבעג ,תוריסמ לָאצ ַא ןָא ןטָאשעג ךיז ןבָאה סע .טמַא ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עַײנ

 -ערקסיד וצ יבַא-םיֿבנג טימ ןדנוברַאֿפ ךיז ,תודע טֿפױקעגרעטנוא טָאה ןעמ ,ןעײטרַאּפ

 טײקנלַאֿפצג ןוֿפ דליב קידארומ ַא--טרָאװ ןייא טימ .קידניס םעד ןֿפרַאװּפָארַא ןוא ןריטיד

 רעד ןיא לטצלב ץרַאװש ַא .עיצּפורָאק רעכטלקערש ןוֿפ ליונק ַא ,עיצַאזילַארָאמעד ןוא

 "םילשומ , עשידִיי עקיזָאד יד טָא ןבירשעגנַײרַא ןבָאה ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ עטכישעג

 .רעֿפלעהרעטנוא ערצייז טימ

 רעטשטנעבעג רעד ןגעוו ןטקַאֿפ יד טימ ןכַאמ טנַאקַאב ןוא רדסּכ ןייג רעבָא רימָאל
 ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,'םיכלמ , עשידִיי עטבלַאזעג קעלַאשרַאמ ןכרוד יד ןוֿפ טייקיטעט
 .עשרַאװ ןיא ןדִיי רעטנזיוט ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ןוא ןבעל סָאד טנעה ערעייז ןיא

 .רָאי לטרעֿפ ַא .טּפַא ןוֿפ שטיװ ָאמייח חטּפ זיא ייר רעד ןיא רעטשרע רעד
 יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא .סַאג רעשידִיי רעד ףױא הלשממ ןַײז טרעױדעג טָאה טרעדנוה
 טָאה סָאװ ,קידניס ןטשרע ןקיזָאד םעד ןוֿפ דליב ַא ןבעג ָאד רימ ןליװ ןלַאירעטַאמ
 .ףוס ןסואימ ַא טַאהעג

 זיא 521762 רָאי ןיא .רחסמ ןיא קילג ןַײז טווּורּפעג תליחּת טָאה שטיװָאמייח חסּפ

 ףתוש ןַײז טימ ןעמַאצ טָאה ןוא ײמרַא רעשיסור רעד ןוֿפ טנַארצװיל ןעוועג רע

 .עג טָאה ,ןיזַאגַאמ ןשיסור ןיא ןּפיורג ןוא ןטשרעג טרעווילעג רָאבמַאס ןוֿפ ןעלדנצז

 ,םיכוסכיס ןיא טלקיװרַאֿפ ןעוועג זיא רע .ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא ןַײװ טימ ךיוא טרחסמ

 .דרעֿפ ןַײז ןעמונעגוצ םיא ַײב טָאה ,טניוװעג טָאה רע ּוװ ,ףיוה ןוֿפ תיבה.לעב רעד ןוא

 5 ,ןגָאװ-ןוא

 יד סיוא טריֿפ ןוא ןטכירעג יד ןיא םורַא ךיז רע טיירד טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 רעװצעליהָאמ עכעלטע ןוֿפ אטח ַא סעּפע טריּפשעגסיױא טָאה רע .רוסמ ַא ןוֿפ עיצקנוֿפ

 טכירעג ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ רעטעּפש ןוא ןצעזנַײא טזָאלעג ייז טָאה ,םירחוס עכעלטסירק

 םירחסמ ענַײז ןיא טָאה רע *(קזומסוק115 661840:) רוטמ-טּפיוה רעד יװ קלח ןשּפיה ַא

 צשיליופ יד ןיא ןרירוגיֿפ ײז יװ יױזַא--ערעדנַא עלַא ךיוא ןוא--ןעמָאנ םעד ָאד ןעגנערב רימ 5

 ךיוא ויא ענעגײא סָאד ;םײח 'רב חספ רעדָא ,סמייח חסּפ ןסײהעג רע טָאה ,ךעלריטַאנ ,ןתמא רעד ןיא ; ןטקַא

 .ערעדנא יד טימ

 ,1762 'י ,20 *ז ,48 'ונ ,עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ ןלײטרוא 4

 .1759 *י ,53 יז ,44 יונ ,ןטרָאד 7

 ,136 יז ,52 יוג ,טרָאד }1702 'י ,166 יז ,48 'ונ ,ןטרָאד 8
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 ,עסיל טָאטש רעשילױּפסױרג רעד ןיא סעּפע ךיז טרעטנָאלּפרַאֿפ רע ,לזמ סיורג ןייק טינ

 .עבצל ַא םיוק ןטרָאד ןוֿפ טֿפױלטנַא ןוא ,חרוחס ךָאנ ןרָאֿפעג אמּתסמ רע זיא ןיהַצ סָאװ
 ןוֿפ עלעטש יד 1759 ןיא טמוקַאב ןוא םירחסמ ענַײז רע טזָאלרַאֿפ ףוס לכ ףוס ?.רעקיד
 ןוא טמַא םעד ןוֿפ טנָאזעגּפָא שטיוװָאמייח חסּפ ךיז טָאה טַײצ עסיוועג ַא רעבָא .קידניס ַא

 (קעשָאמ) עקהשמ םענייא טמיטשַאב יקסנילעיב קעלַאשרַאמ רעד טָאה טרָא ןַײז ףיוא
 ,טרעיודעג טָאה סָאד גנַאל יו רעבָא ,1765 רָאי ןיא סָאד ןיא ןצוועג ;שטיװָאדיװַאד
 ןזיב "טגיניק, ןוא עלעטש ןַײז וצ קירוצ םוא חסּפ ךיז טרעק ןֿפוא לכב .טנַאקַאבמוא זיא

 ,1784 רָאי

 .רַאֿפ ןיא ןעגנוקידלושַאב יד ןוֿפ ךיז ןעײרדוצסױרַא ןַײא םיא ךיז טיג גנַאל ןרָאי
 טָאה רע םגה ןוא ,טלוֿפרעביא טרעװ רעמע רעד ןענַאװזיב ,ןעַײרעלדניװש ענעדייש
 .רַאֿפ ןוא טמַא ןַײז ןוֿפ טרעטַײװרעד ףוס לּכ ףוס רע טרעװ ,סעציילפ עטיירב טַאהעג
 .טָאטשטּפױה רעד ןוֿפ ןבירט

 עטלּפמעטשעג-טשינ טימ ךיז ןצונַאב ןיא טקידלושַאב רע טרעוו 1780 רָאי ןיא
 ,םיא ןגָאלקרַאֿפ ןדִיי ייוצ :רעטַײװ .ןשַאוװּוצניײר ךיז ּפָא רעבָא םיא טקילג סע ; םירֿפס
 סָאד ךיוא רעבָא ,הֿבנג ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב דנורג םוש ןָא ייז ןענעז םיא רעביא זַא
 טָאה אטח רעכלעװ *.דלושמוא ןַײז ןיא טכירעג סָאד ןגַײצוצרעביא םיא טָארעג לָאמ
 ןרעווש ַא רטייז םענייא ןגעו .טשינ רימ ןסייוו ,עשרַאװ ןוֿפ שוריג ןַײז וצ ןעוועג םרוג
 .עג זיא רע זַא ,טקידלושַאב ךצלמענ טרעװ רע :רָאװעג ָאי רימ ןרעװ םענַײז אטח
 ,טערַאגַאמ לאונמע רעגריב ןשיקרעט םעד ןוֿפ רעדרעמ יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןענַאטש
 טרעװ קידניס רעד ;1779 רָאי ןיא עיװַאדלָאמ רעד ןיא ןרָאװעג טעגרהעג זיא רעכלעוו
 סָאד טשינ רעּבָא ףָארטש סענווירג 1000 ןוא הסיֿפּת םישדח 3 ףיוא טּפשמרַאֿפ רַאֿפרעד

 רעד טרילעּפַא הרירב-תילב .ןרָאװעג טריֿפעגסױא ןזיא עטייוצ סָאד טשינ ןוא עטשרע |
 .ןרעסיוא רַאֿפ טנעמַאטרַאּפעד) םוירעטסינימ-ןרעסיוא םעד וצ ןטעגרהרעד םעד ןוֿפ רעדורב
 .ַאב טשינ זיא ןינע ןוֿפ ףױלרַאֿפ רעקידרעטַײװ רעד *,(?טַאר ןקידנעטש, םַײב םינינע
 ןדִיי עּפורג עצנַאג ַא .ערעֿפַא-לסקעװ ַא ןיא טשימרַאֿפ ןעװעג ךיוא זיא שטיװָאמייח .טסּוװ
 יד ןגעװ טָאה שטיװָאמיײה .ןעלסקעוו עשלַאֿפ ןריצירֿבאֿפ ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב זיא
 53 קידנסיוו טשינ טכַאמעג ךיז טָאה ןוא טלצג-ץרחי-אל ןעמוקַאב רעבָא ,טסּווװעג ןעגנושלעֿפ
 ןוא עיסימעד ןַײז וצ טכַארבעג ףוס לּכ ףוס םינינע עדייב עקיזָאד יד ןבָאה אמּתסמ
 .עשרַאװ ןוֿפ שוריג

 קידניס םעַײנ םעד ןוֿפ ,םוקמ-אלממ ןַײז ןוֿפ המקנ רע טמענ עיסימעד ןַײז ךָאנ
 ןוא תודע עשלַאֿפ וצ טלעטש ,ערעֿפַא ןַא ןיא םיא טרעטנָאלּפרַאֿפ רע .שטיועלעָאי ךורב
 ןֿפלעה קידניס םעַײנ םעד ןגעק עיצקַא רעקיזָאד רעד ןיא .עיסימעד סכורב וצ טריֿפרעד
 רעקסישזדָארג רעד ךיוא יװ ,קינטָאלז דוד ןוא שטיװָאסַאװקניּפ ךורב דנַײרֿפ ענַײז םיא
 סעצָארּפ ַא טריֿפרַאֿפ טָאה רע .ןגיװשרַאֿפ טשינ ךַאז יד רעבָא טָאה ךורב .םירֿפא בר
 ,םעד תמחמ, זַא ,םיא רע טלידלושַאב טקַא-גָאלקנָא םעד ןיא ןוא ןשטיװָאמיײח ןגעק
 ףיוא האנש אלמ ןעװעג ןחס5| רע זיא ,טמַא-קידניס ןוֿפ טגָאזעגּפָא םיא טָאה ןעמ סָאװ
 םיא ןָאטעגּפָא ,ןדִיי ערעדנַא םיא ןגעק טצעהעג ,טעשַארטסעג רדספ םיא טָאה רע ,ןכורּב
 טֿפרַאדעג טָאה ןעמ עכלעװ ,ןדִיי טנרָאװעג ךיוא טָאה רע ;ךעלציּפש ענעדײשרַאֿפ

 .1762 'י ,101 " ,52 'ונ ,ציצקידסירוי-'שרַאמ רעד ןוֿפ ןטערקעד 49

 .1780 *י ,17 יונ ,15 'טּפָא ,עיסימָאק-ץנַאניֿפ 0

 ןאסוע 86מ2זו8זמפמזט) 28 'ונ ,טַאר ןקידנעטש םעד ןוֿפ טנעמַאטרַאּפעד-ץנַאניֿפ םעד ןוֿפ ןטָאנ 1

 .(588:טסואסעס 2864 141605181866)

 ,ןטרָאד 2

 ,1782 יי ,475 יז ,14 יונג ,דָארג רצװעשרַאװ ןוֿפ ןטָאלבָא
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 ןַײז טימ ןשטיװָאמייח רַאֿפ זיא ןיד-קסּפ רעד ."ןטלַאהַאבסיוא ךיז ַײב ייז ןוא ,ןצעזנַײא

 .ָארג םעד .סענווירג 500 ןלָאצַאב ןכורב טזומעג ןבָאה ייז *?:רעברַאה ַא ןעוועג הרֿבח
 .ןדִיי ןשיווצ םיכוסכיס ןטּפשמ וצ ןרָאװעג טרעװרַאֿפ גנערטש זיא ֿבר רעקסישזד

 -רַאמ רעד ןוא עשרַאװ ןיא ןזיווַאב רעדיו ךיז טָאה שטיוװָאמיײח ןעוו רעטעּפש

 זומ רע, זַא ,לעֿפַאב ַא ןבעגעגסױרַא רע טָאה ,טסּוװרעד םעד ןגצוו ךיז טָאה קעלַאש

 -ַאב טשינ טעװ רע ןענַאװזיב ,ןזַײװַאב טשינ ָאד ךיז רָאט ןוא עשרַאװ ןזָאלרַאֿפ ףֹּכיּת

 =?"עשרַאװ ןייק ןעמוק וצ גנורעדָאֿפֿפױא עכעלטכירעג עשוריֿפב ןייק ןעמוק
 רעד ףיא ףיױרַא רעדיו שטיוװָאמײח חסּפ טמיוש רָאי 11 ןוֿפ הקסֿפה ַא ךָאנ

 ןרעסַאװ עסיורג ףיא ןיוש לָאמ סָאד ,ןבעל ןשיטילָאּפ-ךעלטֿפַאשלצזעג ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא

 סָאװ ,תוליהק עשילױּפ יד ןוֿפ עיצַאגעלעד רעד ןוֿפ שָארב רע טייטש 1791 רָאי ןיא

 ןגעוו ,ילָאטַאיּפ רענעילַאטיא םעד ,רַאטעצרקעס ןכצלגיניק ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריֿפ

 ץנַאג יד ןקצד ןלָאז ןדִיי זַא ,זַײרּפ ןרַאֿפ ןלױּפ ןיא ןדִיי יד תֿבוטל סעמרָאֿפער ןריֿפכרוד

 20 ךרע ןַא טכַאמעגסיוא ןבָאה סָאװ ,יקסװָאטַאינָאּפ גיניק םעד ןוֿפ תוֿבוח עקיטַײדַאב

 ,ןטַײצ ענעי ןוֿפ ןבילברַאֿפ ןענעז סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ ,ןדליג עשילױוּפ ןָאילימ

 ןיא טשינ ןקיזָאד םעד ןיא עלָאר-טּפױה יד טליּפשעג סע טָאה רע זַא ,םיוא טוַײװ

 טײקכעלטֿפַאשלצזעג עשידִיי יד ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה קירצױרט .טֿפעשעג ןישּכ ןצנַאג

 יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא םירבדמה-שָאר רעד ןעװעג זיא שטיװָאמיײח חסּפ בוא ,ןלױּפ ןיא

 טינ רעבָא ןבָאה רעטצנעֿפ עכיוה יד טימ גנולדנַאהרַאֿפ עקיזָאד יד ...תוליהק עשיליוּפ

 בייהנֶא ןיא טָאה רעכלצוו ,(61018260ת) ךצשינמ קעלַאשרַאמ םעד דצמ תוֿפידר ןוֿפ טיהרַאֿפ
 םענייא ןיא ןוא ,עשרַאװ ןוֿפ ןדִיי יד ןבַײרטרַאֿפ וצ גנונעדרָארַאֿפ פַײנ ַא ןבעגעגסיורַא 2

 ןוֿפ ווירב ַא ןבילברַאֿפ זיא סע .ןשטיװָאמיײח רעלדנַאהרַאֿפטּפױה םעד ךיוא ייז טימ

 רצ סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ןזַא ,גיניק ןרַאֿפ ךיז טגָאלק רע ּוװ ,ןשטיװָאמייח חסּפ

 םיא ןעמ טגניוצ ,ללּכ ןשידִיי ןוֿפ ןסערעטניא יד בילוצ עשרַאװ ןיא ףיוא ךיז טלַאה

 טצעב רצ .ןלדּתש רעשידִיי ַא יו רָאי 30 טניז ןיוש טניֹוװ רע ּוו ,טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ וצ

 הֿפירש רעד ךָאנ ןיא סָאװ ,ץינעיזָאק ןיא זה ןַײז ןרעקמוא םיא לָאז רע ,גיניק םעד

 .גיניק םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רעטעּפש ןוא ןדִיי רעדנַא ןַא ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ

 ןוֿפ הריזג יד תמחמ ,עשרַאװ טזָאלרַאֿפ טשינ אמּתסמ טָאה שטיװָאמייח .רצוא ןכעל

 ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,גיניק ןוֿפ ףליה רעד טימ ןרָאװעג לטב טלָאמעד זיא שוריג

 תוצידי ערעזדנוא ךיז ןקידנע טימרעד .?ןדליג 40,000 הנּתמ רוּתב ןדִיי רעװעשרַאװ יד

 .ןשטיוװָאמייח חסּפ ןגעוו

 חסּפ ןוֿפ םוקמ.אלממ רעד ,װָאניטנַאטסנָאק ןוֿפ *שטיװָאלעָאי ךורב

 ,1788 ןיב 1784 ןוֿפ ,רָאי 4 לּכה-ךסב לוטש-קידניס םעד ןעמונרַאֿפ טָאה ,ןשטיװָאמייח

 ,תמא ןַא ןַײז וצ טזַײװ סע .סערעֿפַא ןוא ןלַאדנַאקס טימ לוֿפ זיא הלשממ ןַײז ךיוא רעבָא

 .גיניק םעד טעֿבנגַאּב ןבָאה סָאװ ,םיֿבנג יד טקעדעג ןבָאה רעֿפלעהַאב ענַײז ןוא רע זַא

 םיֿבנג עקיזָאד יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןענַאטשעג זיא רע ;יקסװַארָאמ ןַאלעבמַאש ןכעל

 .גימ ַא טַאהעג טָאה רע םגה ,ַײרֿפ רעד ףיוא ייז טזָאלעג *טלעג-עקּפַאל , רַאֿפ טָאה ןוא

 שטיװָאלעָאי ךורב *".שטיװָאמיײח חסּפ רָאֿפ םיא טֿפרַאװ סָאד יװ ,ןּפַאכ וצ ייז טייקכעל

 ,1785 *י ,18 'וג ,ציצקידסירוי:קצלַאשרַאמ 4

 .1180 יי ,132 7 211 !ט ,מ ! 5

 ןלעוּפסיוא ןוֿפ עיצקַא רעטמירַאב רעד ןיא גנוקילײטַאב סעשטיװָאמײה חסּפ ןגעװ תועידי עקיזָאד יד 5

 סרע בל ג .מ .נ ר"ד ןוֿפ רימ ןּפעש םײס ןקירָאיריֿפ ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ןבעל ןשידיי ןוֿפ םרָאֿפער א

 1/1:581662814 2עסי6} 7345 8 28986016016 16!סזזוץ 766 םּה 561ז016 (:246ז0164מ1ח8 :?קיטרא

 ,(434 ,429 יז ,1931 ,11 יונ ;337 יז ,1931 ,10 יונ

 ,לאוי 'רב ךורב רֶעדָא ,סלאוי ךורב : אמּתסמ 7

 ,1785 יי ,78 יונ ;עיצקידמירוייקעלַאשרַאמ
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 ףיוא ןטיש ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס .ןעמונרַאֿפ טשינ קידניס ןוֿפ עלעטש יד גנַאל טָאה
 ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,ןדִיי עטלװעַאב דצמ קעלַאשרַאמ-ןיורק םעד ּוצ סעגָאלקנָא םיא
 59 טמַא ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טצעזעגּפָארַא ןוא הסיֿפּת ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ךיוא זיא רע זַא

 ,שטיוועלומש ןועמש תקידניס ַא רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טרָא ןַײז ףיוא ןעוו

 ןריזינַאגרָא טמענ ךורב רעטצעזענּפָארַא רעד :עטכישעג עקיבלצז יד רעביא ךיז טרזח

 םעד ןשימרַאֿפ סָאװ ,תודע סױרַא טלעטש רע .םענעמוקעגֿפױא םעד ןגעק עינַאּפמַאק ַא

 .ריּפַאַּפ ןטלּפמעטשעג ןוֿפ רעשלעֿפ ןוֿפ ערצֿפַא ןַא ןיא םעדייא ןַײז ןוא קידניס םעַײנ

 זיא ךורב תעב :רדח ןוֿפ תודוס סיוא טלייצרעד ןוא ךיז טקידיײטרַאֿפ קידניס רעַײנ רעד

 םיא ןעמיטשַאב רַאֿפ טגנַאלרַאֿפ ,ןשטיוועלומש ןועמש ,םיא ןוֿפ רע טָאה ,קידניס ןעוועג

 ןקיזָאד םעד טָאה ןועמש ןצעװ ;עמוס-טלעג עסיורג ַא רעצעזרעביא םענעריווװשעג ַא רַאֿפ

 ,ןרינַאקיש ןעמונעג םיא רענעי טָאה ,ןליוו סכורב ןגעק קעלַאשרַאמ ןוֿפ ןעמוקַאב טמַא

 ךורּב : רעטַײװ ; רעצעזרעביא ןַא יו ןטכילֿפ ענַײז ןריֿפסױא םיא טזָאלעג טשינ ןוא ןֿפדור

 ןעװעג זיא רענעי םגה ,רעלקעמ םעד רעזייל םענייא ?ןייד, ַא רַאֿפ טמיטשַאּב טָאה

 --טרָאװ ןייא טימ .םיניד עשידִיי ןיא ןענַאטשרַאֿפ טשינרָאג טָאה ןוא ץראה-םע רעסױרגַא

 .עיצַאזילַארָאמעד ןוא עיצּפורָאק ןוֿפ דליב עקיבלעז סָאד

 רעד ןיא ןיילַא זיא ,ןענועמש רעטנוא בורג ַא ןבָארגעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,ךורב
 רָאי ןיא .ריּפַאּפ טלּפמעטשעג ןשלעֿפ ןיא טקידלושַאּב טרעװ רע ;ןלַאֿפעגנַײרַא בורג
 טיג השקב ןַײז ןיא ;קידניס ַא ןוֿפ עלעטש יד ןעמוקַאב וצ קירוצ ךיז רע טימַאב 2
 טמַא-קידניס ןוֿפ ןרָאװעג טרעטַײװרעד זיא רע, :קידלוש המשנ יד טָאג רַאֿפ ןָא ךיז רע
 .ֿפיױנוצ ןוא םיֿבנג טרינָאיּפשכָאנ טָאה רע לַײװ ,גנעג ןוא תוצשר עשידִיי ךרוד
 רעייז טכַאמעג קידניס ַא יװ טָאה שטיװָאלעָאי ךורב ??"ןדִיי ןוֿפ תומישר טלעטשעג
 ןסילש וצ תלוכיב ןעװעג רע זיא טמַא ןַײז ןוֿפ רָאי ןטירד ןיא ןיוש :ןטֿפעשעג עטוג
 .עלרעי ַא רַאֿפ עשרַאװ ןיא ףיוה ןַײז ןעגניד ןגעוו ךַאמּפָא ןַא עדָאװעיָאװ רעקָארט ןטימ
 עלַא יװ :ןרָאי עטוג יד טרעיודעג רעבָא ןבָאה גנַאל טינ ?!,ןדליג 8.000 ןוֿפ עמוס רעכ
 .הסיֿפּת ןיא תולג ןטכירּפָא טזומעג שטיװָאלעָאי ךורב טָאה סעקידניס

 ןייק זיא טּפַא ןוֿפ שטיװעלומש ןוצמש קידניס ןקידרעטַײװ םעד ןגעוו

 .לעזעג ןַײז .1793-1788 :רָאי ףניֿפ לּכה-ךסב קידניס ןעװעג זיא רע .טסּוװַאב טשינ ךסי
 רעד ןוֿפ רעצצזרעּביא רענעריוװשעג ַא יו ןביוהעגנָא רע טָאה ערעירַאק עכצלטֿפַאש

 ךיז טָאה רע .קידניס רעגַארּפ םעד ַײב רעצעזרעביא ןוא ??עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ

 ןיא סעקידניס ערעדנַא יד יװ טקנוּפ .ןרעַײטש עקינייא ןענָאמנַײא טימ ןעמונרַאֿפ ךיוא
 טימ רע זַא ,גנוקידלושַאב רעד רעטנוא הסיֿפּת ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא שטיוועלומש ךיוא

 טלּפמעטשעג ןוֿפ רעשלעֿפ עדנַאב ַא וצ תוכייש ַא ןבָאה ןלָאז קעסָאי םעדייא ןַײז

 .סױרַא םיא ןעמ טָאה 1788 רָאי ןיא .(סס+2ץמבת!ס 21012) רעלדניווש.דלָאג ןוא ריּפַאּפ
 ןיא העובש ַא ךָאנ רע זיא ??רעטעּפש רָאי ַא טימ ??.עיציוק ףיוא הסיֿפּת ןוֿפ טזָאלעג
 .ןרָאװעג טַײרֿפַאּב ןצנַאג

 .201 יּפ ,29 יונ ,54 'טּפָא ,עיסימָאקיץנַאניֿפ 2

 .1792 31/30 ,1253 'וג ןטקַא עשימָאנָאקע 60

 ,1787 *י ,28 יוג ,דָארג רעװעשרַאװ ןוֿפ ןטַאלבָא 1

 .201 יֿפ ,29 יונ ,54 'טּפָא ,עיסימָאק:ץנַאניֿפ 2

 'שרַאװ) 1788 'י ,445 'ז ,25 'ונ (0:010401 62080/0102מ}) לָאקָאטָארּפ רעשימָאנָאקע 65

 .(חיכרַא-ץנַאניֿפ

 .1789 *י ,330 יז ,27 *נ ,54 י'טַּבֶא ציסימָאק-ץנ;גיֿפ 4
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 רַאֿפרעד ,עצרוק ַא טַאהעג טָאה ייר רעד טיול קידניס רעװעשרַאװ רעטרעֿפ רעד

 טָאה עלעטש ןַײז .שטיװָאיַאש המל ש ןצוועג זיא סָאד .ץנעדַאק עשימרוטש רצבָא

 .ָאקשושטשָאק םוצ זיב ה"ד ,1794 טסוגױא ןט2 םעד זיב 1793 רָאי ןוֿפ ןעמונרַאֿפ רע

 רעבָא .ןרָאװעג טקיטַײזַאב ,םימעט טשיטילָאּפ רעביא אמּתסמ ,זיא רע ןעוו ,דנַאטשֿפױא

 55 ,ךיִז ןגעק סעצָארּפ ַא וצ ןריֿפרעד ןזיװַאּב רע טָאה טַײצ רעצרוק רעד ןוֿפ ךשמב

 --טסצומשעג ןצמ טָאה-ץרָאה-םע ןַא זיא רע, .טגָאלקעג םיא ףיוא ךיז ןבָאה ןדִיי עלַא

 ןיד-קסּפ ןייק ןבַײרשנָא טשינ וליֿפַא ןעק רע ,םירֿפס עזעיגילער ןיא טשינרָאג טײטשרַאֿפ

 ,ןדליג עטיור 2 ןוֿפ ןינע ןַא וצ טמוק סע זַא .ןענעיילכרוד טינ וליֿפַא םיא ןעק ןוא

 ןבעגסױרַא ןיא טקידלושַאב ךיא טרעװ רע ,"ןכָאװ רעמ ןוא ייווצ רע טעשטומַאלַאב

 טרעהעג וװעשטַאכָאס ןוֿפ שטיווָאדוד קצוועל קידניס-עציוו ןייז .ןעגנוקיטעטשַאב צקידושח

 ןוא םיֿבנג סיוא טלַאהַאב רע ;סרעכעלב יד וצ רָאנ ,םידמול יד וצ טשינ ךַאֿפ ןוֿפ רָאג

 .עיצַאזילַארָאמעד ןוא עיצּפורָאק רעדיוװ--טרָאװ ןייא טימ .המודכו ןענָאזרעּפ עקידושח

 םעד ךָאנ ךַײלג יא שטיװָאקש ָאמ לקנַאי קידניס רעװעשרַאװ רעטצעל רעד

 עיַאש המלש ןעמונרַאֿפ טָאה טרָא ןַײז ןוא ןרָאװעג ןֿפָאלטנַא דנַאטשֿפױא ןוֿפ לַאֿפכרוד

 .שטיװַָאיַאש רעדָא

1 8 
6 

 .ןסיועג רעייז ףיוא םיאטח לסיב שּפיה ַא ךיוא ןבָאה סעקידניס רעגַארּפ יד
 ןֿפױא טמַא ןַײז ןעמוקַאב 1773 רָאי ןיא טָאה עלמָאבול ןוֿפ שטיװָאבײל ףלָאװ

 רעביא סָאװ ,ןדִיי רעגַארּפ יד .הליהק רעווָארגנעװ רעד ןוֿפ עיצַאדנעמָאקער רעד ןוֿפ ךמס

 .חצר תוּכמ טושּפ ייז טגָאלש ןוא טכעלש רעייז רע טלדנַאהַאב ,טקיטלעװעג רע טָאה ייז

 טכירעג סָאד זַא ,לדנעמ רַאדנערַא רעגַארּפ םעד ןגָאלשעצ ױזַא ליּפשַײב םוצ טָאה רע

 טָאה ןישערבעש ןוֿפ קצװעל ֿבנג רעד .?ףָארטשטלעג ַא וצ טּפשמרַאֿפ םיא טָאה
 ןעמונעגוצ ןוא ןגָאלשעג בוטש ןיא ךיז ַײב םיא טָאה ףלָאװ קידניס רעד זַא ,טלייצרעד

 -וצ ךיז טָאה שטיוװָאבייל ףלָאװ זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ךיוא טָאה טכירעג סָאד ?',ןכַאז יד

 רעמיטנגיא םעד ןרעקמוא קידניס םעד ןסייהעג ןוא רעטוֿפ ןדמערֿפ ַא ןצמונעג

 ףלָאװ ןוא ,םיאטח עכלעזַא ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענַײז סע ??.רעטוֿפ ןוֿפ טרעװ םעד

 .ןליוו ןטוג ןטימ טינ עלעטש ןַײז ןוֿפ קעװַא ךיוא אמּתסמ זיא שטיווָאבייל

 ןַײז ףיוא טַאהעג טָאה רע ,שטיװָאנַאמלעק רצעזײל ןעװעג זיא םיא ךָאנ

 עטיור 15 ןעמונעג טָאה רע זַא ,טקידלושַאב םיא טָאה ןעמ :סעצָארּפ ןייא רָאנ ָאטנָאק

 קידניס רעד .הֿבנגַא ַײב טּפַאכעג טָאה'מ ןעמעוו ,שרעה רעדיינש רעצעלדעש םַײב ןדליג

 תמהחמ ,עשלַאֿפ ןענעז ןדִיי יד ןוֿפ תודע-תויֿבג יד זַא ,תודע עכעלטסירק רעבָא טגנערב

 רעד טמוק םיא ךָאנ "?.טַײרֿפַאב רע טרעװ העוֿבש ַא ךָאנ ןוא ,םיאנוש םיא ןענעז יז

 זיִב 1784 ןוֿפ עלעטש יד ןעמונרַאֿפ טָאה רעכלעו ,שטיװָאלרעמש קיזַײא קידניס

 טינ שטיװָאלרעמש טָאה ,(0טסםסשמ}) םינייד ַײרד ןקיטעטשַאב סע יו טל .3

 ךיוא טָאה רע ,ןדִיי ַײב טַײהנטלעז ַא זיא'ס סָאװ ,רָאנ; ,שדוק-ןושל טנעקעג טוג רָאנ

 טַאהעג טָאה קיזַײא ךיוא רעבָא ??"שיליוּפ ףיוא שיערבצה ןוֿפ ןצעזרעביא טוג טנעקעג

 םיא ןגעק טריֿפרַאֿפ 1789 ןיא טרעװ ױזַא .עיצּפורָאק רַאֿפ ןסעצָארּפ עכעלטע ךיז ףיוא

 ןענוֿפעג טָאה'מ סָאװ ,ןסקָא ַײרד יד ןוֿפ םענייא ןעמונעגוצ ךיז טָאה רע זַא ,סעצָארּפ ַא

 .814 'ונ ,ןטְקַא עשימָאנָאקע 65

 .1775 *י ,285 יז ,62 'ונ ,עיצקידסירויײקעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ ןטצרקעד 6

 .1779 רָאי ,09 יונ ,ןטרָאד 7

 .1778 רָאי ,ןטרָאד 68

 ,1781 *י ,09 'ונ ,טיצקידסירו-.קצלַאשרַאמ 69
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 רעטעּפש רע טרעװ ןגעװטסעדנוֿפ ;קידניס םעד טַײרֿפַאב טכירעג סָאד '.הֿבנג ַא ךָאנ
 רעייז טָאה רע זַא ,תונעט יד ןֿפלָאהעג טינ ןבָאה סע ,עלעטש ןייז ןוֿפ טוצטַײװרעד

 ןבעל סָאד םיא רעביא ןבָאה לייט ַא, :ןתוֿבכ"חתה ענַײז טריֿפעגסױא קיסַײלֿפ
 לייט רעסיורג ַא ,רעילָאדָאּפ-ץענעמַאק ןיא הסיֿפּת ןיא ןסעזעג ןענעז ערעדנַא ,ןרױלרַאֿפ
 .רַאֿפ םיא בילוצ ןענעז רעדירב ענַײז ןוֿפ ךס ַא תמאב ןוא .?ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ זיא
 טינ קירוצ רע טָאה קידניס ןוֿפ עלעטש ןַײז רעבָא ?,עשרַאװ ןוֿפ ןרָאװעג ןבירט
 ,ןעמוקַאב

 יד ןגעװ טכַארבעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,ןטקַאֿפ עקירעיורט יד וצ ךיז קידנקוקוצ
 73 "םזיכעטַאק, ןוֿפ רבחמ םענוֿפ רעטרעװ יד ןײטשרַאֿפ ןעמ ןעק ,סעקידניס עשידִיי
 רימ ,"גנַאר ןטסכעה ןוֿפ ֿבנג ַא; זיא קידניס ַא זַא ,טימעסיטנַא ןַא ןעועג זיא רע םגה

 ןוֿפ רעגנעהנָא רעד ,רָאטקָאד רעװעשרַאװ רעד סָאװ ,רעטרעװ יד ןײטשרַאֿפ ךיוא ןלעוו
 (בקעי) קַאשז רעטנַאקַאב רעד ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ רענעק רעטוג ןוא ןדִיי רַאֿפ סעמרָאֿפער
 :סעקידניס יד ןגעוו ןבירשעג טָאה ??ןָאזנַאמלַאק

 ,141016:66 46 12 22:00ת ןטוטס 16018006 18 תמסומס 8676:46 00ת660 5

 5100:05, ףטנ 56010162+ 2/מ51 ףטס 165 180/מ5 ם6 86 קעסקספסז 4'4ט66 0866
 ףטס 8556'0זש/ 400168 168 0010121:0ת5, 46 165 161סתו/ 4205 12 0626ת-

 48006 61 06 5סמז1סתוז 8 !6טז5 4626ת5".
 ןיא סעקידניס -- םינלדּתש יד טניימעג טימרעד טָאה רבחמ רעד זַא ,זיא תמא

 טָאה רעטרצוו עקיזָאד יד קידנבַײרש זַא ,לכש ןֿפױא רעבָא ךיז טגייל סע .ללכב ןליוּפ

 .עטיל רעד ןיא וליֿפַא טלָאמעד יד טַאהעג ןעניז ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא ןָאזנַאמלַאק
 רע טָאה עשרַאװ ןיא טלַאהֿפיוא ןַײז תעב .סעקידניס רצ װעשרַאװ עטנַאקַאב רוטַאר

 ןצװעג ןענעז סע הרצ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןגייצרעביא טנעקעג ןגיא ענעגייא ענַײז טימ ךיז

 .םוטנדִיי רעװעשרַאװ םעד רַאֿפ סעקידניס יד

 ןֿפליהעג טקידניס םעד .ט
 ןענַאטשַאב זיא רע .רעסיורג גונעג ַא ןעוועג זיא קידניס ןוֿפ טַארַאּפַא-ןטמַאַאב רעד

 :סעירָאגעטַאק עכלצזַא ןוֿפ

 ,(82601ת1סץ) םישמש (

 ,((טסתסשתג) םינייד (2

 .61600202 ןקזעץפ1081}) שיליױּפ ףיוא שידִיי ןוא שִיערבעה ןוֿפ רעצעזרעביא 6

 ,ןלעֿפַאב סקידניס םענוֿפ רעריֿפסױא עטקעריד יד ןעװעג ןענעז םישמש יד

 ןוֿפ רעטיה יד ןעוועג ןענעז ןוא ,ןענָאזרעּפ עקידושח ןוא םיֿבנג יד ןרינָאיּפשוצכָאנ לשמל

 ןוֿפ תולוװע יד ןגעו םירוקמ יד ןיא ךיז טדער ךס ַא רעייז .גנונעדרָא רעכעלטנֿפע רעד

 ,רעבעגטיורב?ערצעייז יװ ,רעסעב ןעוועג טשינ ןענעז םישמש יד .םישמש יד

 טכירעג ןשידִיי ןיא (206124016) ןעלטעצדָאל ןגָארטרעדנַאנוֿפ ןגעלֿפ םישמש יד

 רעד רָאנ טנעקעג טָאה םישמש יד ןגָאזּפָא ןוא ןרינימָאנ .??"רכש, רַאֿפרעד ןעמוקַאב ןוא

 .1789 *י ,18 'ונ ,עיצקידסירויײקעלַאשרַאמ 21

 .1794 18/01 ,1253 'וג ,ןטקַא עשימָאנָאקע 22

 (8081?18/תג 0 7ע026מ  מסס114460, לא 3:52868 1 791) ,'םידמושמ ןוא ןדיי ןגעו םזיכעטַאק, 2

 73 |. 0 ג1תג 8 ג 50 ג תם, 1:9541 פט 6646'1 2006 065 1318 86 20104מ6 64 |סטצ

 ןע61465641011166, 1796 עשרַאװ.

 ײז ןגעלפ -- ץעליש ןפיוא רעדָא *סעּפָאקָא, יד ןבעל --- טָאטש ןופ טַײװ ןעװעג זיא סָאד בױא 25

 ןָאזרעּפ יד טָאה שמש רעד ביוא .ןשָארג םענעדליג 1 -- רעטרע ערעטנעענ ןיא ,ןשָארג ענעשצמ 2( ןעמוקַאב

 לָאמ טײװצ ַא ןעגנַאלרַאֿפ יַאֿפרעד טנעקעג טשינ רע טָאה ,לָאמ טײװצ ַא ןעמוק טזומעג ןוא ןֿפָארטעג טשינ

 .גנוניולַאּב
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 .ידרָא רעד טיול .קעלַאשרַאמ םעד ןַײז עידומ םעד ןגעוו טזומעג רעבָא טָאה רע ,קידניס
 ןלױּפ ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ ךַײלג .םישמש 6 ןעוװעג ןענעז 1788 רָאי ןוֿפ עיצַאנ
 םישמש , ןֿפורעגנָא 5 ןרעװ ַײברעד ,םישמש 11 קידניס רעד ןיוש טָאה '?,1195 רָאי ןיא
 ןוֿפ גנולײטנַײא יד זַא ,ךיז טכוד'ס .'תובנג ןכוז ףיוא םישמש , 5 ןוא ,"םינייד יד ַײב
 ,ןטנַאיצילָאּפ.םישמש ןוא םישמש עכעלטנגייא ןיא -- סעירָאגעטַאק ייווצ ןיא םישמש יד
 ןדנוא ןעק זַײװַאב ַא רַאֿפ ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעניא ךיוא ןעוועג זיא ,סרעכוז-םיֿבנג
 ןעװעג רע זיא רָאי 10 ןוֿפ ךשמב זַא ,טרעלקרעד שמש ןייא סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןעניד
 יד ןַא ,סע טסייה ;המודכו ןיטג ,תונותח ןבַײרשרַאֿפ טימ קידניס םַײב טקיטֿפעשַאב
 .1795 רָאי ןרַאֿפ ךָאנ טריטסיסקע טָאה סעירָאגעטַאק ערעדנוזַאב ןיא גנוליײטנַײא

 44 ןֿפָארטַאב 1788 רָאי ןוֿפ עיצַאנידרָא רעד טיול טָאה לָאצ רעייז .םינײד יד
 ןוא ,םינייד 3 רָאנ ןַײז טלָאזעג ןבָאה (עטַאד ַא ןָא עיצקורטסניא רעטייווצ ַא טול
 .ױזַא ןעוועג עקַאט זיא שיטקַאֿפ

 עטיירב רצייז ןוא עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןעוװעג ןענעז םינייד יד ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד
 רעד רעביא (א :עקידנרילָארטנָאק (3 ;עזעיגילער-שילַארָאמ (2 ;עכעלטכירעג (1 ;ונַײה
 יד ןוֿפ המישר רעד רעביא לָארטנָאק (ב ,םישמש יד ןוֿפ ןוא קידניס ןוֿפ טייקיטעט
 ןשינעגַײצ-עיצַאקיֿפילַאװק ןבעגסױרַא (א : עקידנריציֿפילַאװק (4 ; עקידנרָאֿפסױרַא ןוא .ןַײרַא
 .סֿפליה ענעדײשרַאֿפ (5 ;תודע רַאֿפ ןשינעגַײצ .עיצַאקיֿפילַאװק (ב ,קידניס ןרַאֿפ
 ,קידניס םַײב סעיצקנוֿפ

 .רעטַײװ טדערעגמורַא ןרעװ (1 טקנוּפ) סעיצקנוֿפ עכעלטכירעג יד
 בצמ ןשילַארָאמ םעד רעביא החגשה יד טַאהעג ןבָאה םינייד יד .2 טקנוּפ םוצ

 ,ענעי טכירעג םוצ ןעיצוצ ןעוװעג זיא עבַאגֿפױא רעייז ;גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ
 רעד ףיא ןבעג גנוטכַא ךיוא ןוא ,ןצעזעג עשילַארָאמ יד ףיוא ןעװעג רבוצ ןבָאה סָאװ
 ףיוא ןוא ,ןריֿפ וצ ןעװעג ֿבױהמ זיא קידניס רעד סָאװ ,ןדִיי ענערָאֿפעגוצ יד ןוֿפ המישר
 .המודכו גנוריֿפֿפױא ,תוסנרּפ טרעייז

 זיא קידניס ןוֿפ המישר יד זַא ,ןקרעמַאב םינייד יד ליפ ףיוא .3 טקנוּפ םוצ
 ערעייז ּפָא טשינ ןטיה םישמש יד טימ קידניס רעד זַא רעדָא ,עקיטכיר ןייק טשינ
 ןַײד רעד זומ רעבירעד .טכַאמ רעד םעד ןגעוו ןדלעמ וצ ֿביוחמ ייז ןענַײז ,ןתוֿבַײחתה
 .םיא ןבַײרשרעטנוא ןוא רעטסייר ןשיקידניס םעד ןקוקכרוד גָאט ןדעי

 ןבעגוצסיורא טרעהעג ךיוא טָאה םינייד יד ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד וצ ,4 טקנוּפ םוצ
 -ילַאװק ענעי ןבָאה ייז זַא ,ןשינעגַײצ-טמַא קידניס ַא ןוֿפ טמַא םעד ףיוא ןטַאדידנַאק יד
 ,םיניד עשידִיי ןיא טײקטנװַאהַאב יד :ונייהד ,קידניס ַא ןוֿפ ךיז ןרעדָאֿפ סָאװ ,סעיצַאקיֿפ
 ?,ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןוֿפ שינעטנעק יד ךיוא

 ענעי ןיא ךיוא "תודע-רָאי, ג"ַא יד ןוֿפ טײקטיײרּפשרַאֿפ רעקרַאטש רעד תמחמ
 תודע ןַא רַאֿפ ןרעו ןעמונעגנָא טשינ רָאט דיי םוש ןייק זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןטַײצ
 זַא ,םינייד יד ןוֿפ ןוא קידניס ןוֿפ גנוקיטעטשַאב ַא טגנערב רע ןדַײס ,טכירעג ןיא
 -דרָא יד .תודע-רָאי ןייק טשינ זיא רע זַא ה"ד ,עיסעֿפָארּפ ןייז טשינ זיא ןגָאז-תודע
 טָאה רע זַא ,ןתח םעד שינעגַײצ ַא ןבעגסױרַא זַא ,טמיטשַאב 1788 רָאי ןוֿפ עיצַאנ
 יד .קידניס רעד טכער טָאה ,ןבָאה הנותח רע געמ אליממ ןוא ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיסקצ
 סע ןֿפרַאד ןוט זַא ,טמיטשַאב (עטַאד ַא ןָא) יקטוװעשזרקַאז טנעדיזערּפ ןוֿפ עיצַאנידרָא
 .םינייד יד טימ קידניס רעד

 רעסיוא זַא ,טמיטשַאב (עטַאד ַא ןָא) עיצַאנידרָא רעד ןוֿפ טקנוּפ רעד .5 טקנוּפ םוצ
 עלַא ןיא קידניס םעד ףליה וצ ןעמוק וצ בייוחמ םינייד יד ןענעז עיצקנוֿפ רעכעלטכירעג רעד
 .קידניס םוצ ןלעטש ךַײלג ךיז ייז ןֿפרַאד שמש ןוֿפ גנוטעברַאֿפ רעדעי ףיוא .םינינע ערעדנַא

 .1795 יטְקָא 14 ןוֿפ ,874 'ונ ,ןטקַא עשימָאנָאקע 6

 0784 720 ,11 נ בי 7



 265 ה"י ןט18 ןיא עשרַאװ ןיא ןדִיי

 רע ןעוו ,לַאֿפ ןיא .קידניס רעד טַאהעג טָאה םינייד יד ןרינימָאנ וצ טכער סָאד

 רע זיא ,םינייד יד ןוֿפ דנַאטשַאב םעד ןיא ןעגנורעדנע עסיוועג ןריֿפכרודַא טלָאװעג טָאה

 .גנוריוויטָאמ רעקירעהעג ַא טימ קעלַאשרַאמ םעד םעד ןגעוו ןדלעמ וצ ןעוועג ביוחמ

 -יֹוװש עג יד טרעהעג ןבָאה קידניס ןוֿפ עטמַאַאב עירָאגעטַאק רעטירד רעד וצ
 עטַאװירּפ רַאֿפ ןצעזוצרעביא ןעװעג ןיא עבַאגֿפױא רעיײז .רעצעזרעביא ענער
 ןעגנוצעזרעביא עקיזָאד יד ;שילױּפ ףיוא שידִיי ןוא שיערבעה ןוֿפ ןטקַא ןענָאזרעּפ
 ןצעזרעביא טֿפרַאדעג ךיוא ןבָאה ייז .רעטקַארַאכ ןלעיציֿפָא ןַא ןגָארטעג ןבָאה
 גנוקיטעטשַאב ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,טכירעג ןשידיי ןוֿפ םיניד .קסּפ עלַא
 רעד ,צנַאטסניא עשידַיי יד ןוֿפ ןעגנוקיטעטשַאב עלַא ללכב ןוא '* ,קעלַאשרַאמ םוצ
 ייווצ ןֿפָארטַאב ,1784 רָאי ןוֿפ עיצַאנידרָא רעד טױל ,טָאה רעצעזרעביא ןוֿפ רַארָאנָאה
 רעצעזרעביא רעד .עכעלגעמרַאֿפ ןוֿפ רָאנ רעבָא ,ֿבתכ רעשילוּפ ןגיוב ַא ןוֿפ ןדליג
 ןריֿפכרודַא םייב לשמל יו ,סעיצקנוֿפ עכעלטנֿפע ערעדנַא רַאֿפ ךיוא ןרעװ טצונַאב טגעלֿפ
 ןרעַײטש ןענָאמנַײא םייב 7? ,רעַײטשּפָאק ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןדַיי ןוֿפ גנולייצ יד
 ,המודכו סעמרַאזַאק *? עשרַאװ ןיא ןעיובסיוא ףיוא

 ןַא ,ןלעוּפסױא סעקידניס יד ַײב סרעצעזרעביא ענעריווושעג יד ןגעלֿפ ךעלטנייוועג
 רעייז רעד טָאה לשמל ױזַא .סרעצעזרעביא רַאֿפ ןרישזַאגנַא ייז ןלָאז ןטמַא ערעדנַא ךיוא
 רעצעזרעביא רענערָאװשעג ַא ןעוועג תֶליחּת זיא סָאװ ,שטיוועלומש ןועמש רעקידווצריר
 טָאה עיסימָאק-ץנַאניֿפ יד ךיוא זַא ,טכיירגרעד ,קידניס ַא ןרָאװעג רעטעּפש ןוא
 ןיא טעברַא ןַײז רעסיוא רע טָאה ַײברעד ,רעצעזרעביא ןַא רַאֿפ טרישזַאגנַא םיא
 ןוא םירֿפס עשידִיי יד ןקוקכרודַא ךיוא טֿפרַאדעג עיסימָאק-ץנַאניֿפ רעד ןוֿפ טכירעג
 טָאה רע ;רעמַאקלָאצ רעד ןיא ןעלּפמעטשּפָא םוצ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז סָאװ ,תוחול
 סָאװ ,לשמל ,טימרעד רצוא-הכולמ םעד ּפָא טינ ןעמ טרַאנ יצ ,ןלעטשטסעֿפ טֿפרַאדַאב
 51 ,ךֿפס ןייא יו ןבעגעגנָא ןרעוו --- שמוח ןוֿפ רימ ןגָאז -- רֿפס ןייא ןוֿפ ןלייט עכצלטע
 ןוא קידניס םַײב טלעטשעגנָא ןעװעג ןיא שטיװָאֿפלװו לאומש רעצצזרעביא רעטייווצ ַא
 ערעדנַא ייווצ ןוֿפ ךָאנ ןעמענ יד טנַאקַאב ןענַײז זדנוא *,עיסימָאק-ץנַאניֿפ רעד ַײב ךיוא
 רעגַארּפ רענעזעוועג רעד רשֿפא) שטיװָאנַאמלעק רעזייל :סעקידניס יד ַײב סרעצעזרעביא
 53 ,1794 רָאי ןיא עדייב ,שטיוװָאריאמ םהרֿבא ןוא (?קידניס

 ייווצ ןוֿפ ןעמענ יד ןענָאמרעד רימ ןליוו ,סרעצעזרעביא ןגעוו ןיוש ןדייר רימ זַא

 המלש :טנָאמרעד ןטקַא יד ןיא ןרעװ סָאװ ,סרעצעזרעביא עלעיציֿפָא עשידִי ערעדנַא
 עיסנעּפ רעכעלרעי ַא טימ 71 ,עיסימָאק-ייצילָאּפ רעד ןוֿפ רעצעזרעביא רעד ,ןָאזנַאמלַאק
 שיקרעט ןוֿפ רעצעזרעביא ,ץענַאװשז ןוֿפ שטיװעלצעַארזיא ןועמש ןוא ,ןדליג 2,000 ןוֿפ
 55.ׁשיִליוּפ ףיוא
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 עשרַאװ ןיא עיצקידסירוי עשידִיי יד יז

 יד ןוֿפ (( :סעזַאֿפ ייווצ ןעגנַאגעגכרודַא זיא עשרַאװ ןיא עיצקידסירוי עשידִיי יד

 צזַאֿפ עטשרע יד .,1795 זיב 1784 ןוֿפ (2 ,1784 רָאי םוצ זיב ה"י ןט18 ןוֿפ ןרָאי רס0

 ןענעז סע .קיטקַארּפ רעד ןוֿפ טניימ סָאד ,ןטקַאסטכירעג יד ןוֿפ רָאנ טנַאקַאב זדנוא זיא

 רעד ןגעו טכַאמ-קעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ יד טנַאקַאב טשינ רעבָא זדנוא

 סעיצַאנידרָא ןה ןַארַאֿפ ןענעז הֿפוקּת רעטייווצ רעד ןגעוו .טַײצ רענעי ןוֿפ עיצקידסירוי

 רעד ןשיוװצ קוליח רעסיורג קרַאטש ןייק .ןליֿפשַײב עשיטקַארּפ ןה ,קעלַאשרַאמ םעד ןוֿפ

 הֿפוקּת רעטייווצ רעד ןיא :ןעװעג טשינ טרּפ םעד ןיא זיא הפוקּת רעטייווצ ןוא רעטשרע

 םינינע יד ןיא טכַאמ-קעלַאשרַאמ רעד ןוֿפ גנושימנַײרַא עקרַאטש ַא ןקרעמ רָאנ ךיז טזָאל

 .ןלצטשטסעֿפ טשינ סָאד ךיז טזָאל רעטשרע רעד ןיא תעב ,ןזעװסטכירעג ןשידִיי ןוֿפ

 ;ןטכירעג יילרעייווצ טריטסיסקע ןדִיי רַאֿפ טַײצ רענעי ןיא ןבָאה סע

 ,קידניס ןוֿפ טכירעג סָאד רעדָא (540 סזסץמבסֶצַומְע// ןיד .תיב ַא (א

 ,(544 םטסתסשת} 2ץע006581 ןֿפורעג ךיוא ,5844 560943)

 .(3244 !0תגקזסזמ15521541) טכירעג-תוררוב (ב

 טכירעג עקיזָאד סָאד .םינייד 3ןוא קידניס םעד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ןיד.תיב סָאד

 ןוֿפ ןרָאװעג טקישעגּפָא ןענעז סָאװ ,םינינע (2 ,םינינע עזעיגילער (1 :טּפשמעג טָאה

 ןוֿפ טכירעג ןוֿפ ,טכירעג-קעלַאשרַאמ ןוֿפ לשמל יוװ) ןצנַאטסניא-סטכירעג עשהכולמ יד

 ןטיול ןרעװ טּפשמעג טֿפרַאדעג ןבָאה םינינע יד סָאװ ,רַאֿפרעד (ערעדנַא ןוא ענעריווושעג

 ,ןלַאֿפנָא ,תוֿבנג ןוֿפ םינינע (2-טרעהעג טכירעג-קידניס םוצ ןבָאה םעד רעסיוא .ןיד ןשידִיי

 ןגעלֿפ טכירעג-קידניס םוצ .סנכערברַאֿפ עלענימירק ערעדנַא ןוא גנושלעֿפ-טלעג ,ןטרָאבַא

 ןלַאֿפ ןעװעג סע ןענעז ֿבור סָאד ,ןדִיי טגָאלקעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןטסירק ןדנעװ ךיוא ךיז

 .המודכו תונּכשמ ,תובוח ןוֿפ םינינע יװ ,תוציֿבּת עלעירעטַאמ ןוֿפ

 טכירצעג-קידניס סָאד זיא (ןדליג עשילוּפ 18=ןדליג רעטיור---) ג"ר 1 זיּב םינינע ןיא

 וצ ןרילעּפַא טנעקעג טשינ טכירעג םעד ךָאנ טָאה ןעמ ןוא ץנַאטסניא עטצצל יד ןעוועג

 ןעוװעג טביולרעד עיצַאלעּפַא יד זיא ג"ר 1 רעביא םינינע ַײב ,טכירעג-קעלַאשרַאמ םעד

 עכלצוו ,דצ ןדעי ןוֿפ *דנַײרֿפ, ןייא וצ ןבעגוצוצ טכער טַאהעג ןבָאה םידדצ יד

 דנ;טשַאב רעד .ןיד-קסּפ םעד ןגָארטעגסױרַא םינייד יד ןוא קידניס ןטימ ןעמַאזוצ ןבָאה

 קידניס רעד ה"ד ,רעקידנעטש ןייק טינ ןעװעג תליחּת ןיא טכירעג:קידניס םעד ןוֿפ

 ןרָאװעג טצענערגַאב זיא רעטעּפש .םינייד עלעיצעּפס ןעמענ ןינע ןדעי וצ ךיז טגעלֿפ

 טריסקיֿפרַאֿפ זיא ןוא רעליבַאטס ַא ןרָאװעג זיא לעטשנצמַאזוצ רעד .טכער עקיזָאד סָאד

 םעד ןוֿפ ןלייטרוא עלַא .םינייד יד טמיטשַאב טָאה רעכלעוו ,קעלַאשרַאמ ןכרוד ןרָאװעג

 ןוֿפ טײקכַײלג ַא ַײב ,ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ ןרעװ ןעמונעגנָא ןגעלֿפ טכירעג-קידניס

 ,ןגעװרעבירַא קידניס רעד טגעלֿפ ןעמיטש

 יד ןיא ,םיררוב יד טימ קידניס ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא טכירעג:תוררוב סָאד

 םידדצ יד .טכירעג-תוררוב ןוֿפ שארב ןענַאטשעג טשינ קידניס רעד זיא ןרָאי ר0

 טגעלֿפ (שילש םעד) רעטיברַא-רעּפוס םעד ,דצ ןדעי ןוֿפ םיררוב 2 וצ ןבַײלקסױא ןגעלֿפ

 קידניס רעד זַא ,ןֿפערט ןטַײצ ענעי ןיא טגעלֿפ סע "".לרוג ַא ךרוד ןעמיטשַאב ןעמ

 5/םינייד 2 וצ ןבַײלקסױא ךיז ןגעלֿפ םידדצ יד ןוא רעטיברַא-רעּפוס רעד ןעוועג זיא

 טשינ ןיא ,סעיצַאקיֿפילַאװק עלעיצעּפס ןבָאה טֿפרַאדעג ןבָאה םיררוב יד יצ

 םידדצ יד ןגעלֿפ ןעגנולדנַאהרַאֿפ.סטכירעג יד תצב זַא ,רעבָא זיא טסּוװַאב ,טסּוװַאב

 "םינינע עשידִיי יד ןיא טנװַאהַאּב+ ןענעז םיררוב ערעיײז זַא ,ןכַײרטשרעטנוא

 .1768 *י ,49 יז ,56 'ונ ,עיצקידסירוי-'שרַאמ רעד ןוֿפ ןטערקעד 6

 ,9--1708 *י ,57 יונ ,עיסימָאק-ץנַאניּפ 7
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 זיא ןענעקסּפ רַאֿפ רכש רעד **.(,,106901:0?טזג 1302/ס0זטח0 02ז05 8576 67001108*)
 ןעזנַײא רעיײז טױל רכש םעד ןבעג טנעקעג ןבָאה םידדצ יד ,טמיטשַאּב ןעוועג טשינ
 קידניס רעד טָאה ַײברעד ,םינייד יד טימ קידניס רעד טלייטעג ךיז ןבָאה טלעג םעד טימ
 .םינייד יד ןעמולַאב ןבָאה טֿפלעה עטייװצ יד ,עמוס רעד ןוֿפ טֿפלעה ַא ןעמוקַאב

 ןוֿפ ךוב:-לָאלָאטָארּפ ַא :רעכיב-לָאקָאטָארּפ ייוצ ןריֿפ טזומעג טָאה קידניס רעד
 גנושרָאֿפסױא רעד ןוֿפ ךוב .לָאקָאטָארּפ ַא ןוא (ט:010461 468:610שע}) םיניד-קסּפ יד

 לָאצ יד ןוא טרירעמונ ןעוועג ןענעז רעכיב-לָאקָאטָארּפ יד .(םצס10861 זםאשו2ץסצזמצ)
 רעכיב עדייב .טכירעג-קעלַאשרַאמ ןוֿפ רעטכיר ןכרוד טקיטעטשַאב ןצוועג זיא ןטַײז
 טָאה רעכיב יד ןוֿפ ףוס םוצ .שידִיי ןוא שיליױּפ ;ןכַארּפש 2 ןיא ןרָאװעג טריֿפעג ןענעז
 זיא טכירעג סָאד .(5608ז2 46416466) םיניד-קסּפ יד ןוֿפ סקעדניא ןַא ןענוֿפעג ךיז
 סָאד רע טָאה ךָאנועד ןוא ןעגנורעלקרעד ענַײז תודע םעד ןענעיילוצכרוד ןצוועג ֿביוהמ
 םדוק טֿפרַאדעג םינייד יד ןוֿפ רענייא טָאה םיניד-קסּפ יד ךיוא .ןבַײרשרעטנוא טֿפרַאדעג

 טשרע ןוא ןבירשעגרעטנוא ךָאנרעד םיא ןבָאה רעטכיר עלַא ,לָאקָאטָארּפ ןיא ןבַײרשנַײרַא
 טָאה ןיד.קסּפ םעד ןגעק .םידדצ יד רַאֿפ ןענעיילכרוד קסּפ םעד ןעמ טגעלֿפ רעטעּפש

 םעד ןגָארטסױרַא ןכָאנ געט 3 ןוֿפ ךשמ ןיא קעלַאשרַאמ םוצ ןרילעּפַא טנעקעג ןצמ
 ,לייטרוא

 טשינ טָאה קידניס רעד זַא ,ןעמיטשַאב קעלַאשרַאמ םעד ןוֿפ סעיצַאנידרָא עלַא

 עלענימירק רָאנ ןענעז םַאנסיױא ןַא .ןכַײלגוצסױא ךיז םידדצ יד ןרעטש וצ טכער ןייק

 5עםסצעא 235 שש 52:86208) ךַײלגסױא ןייק טביולרעד טשינ זיא סע עכלעוו ַײב ,םינינע
 288מץסה קז6002 4ז202162 1020סןט 1 !התמעסת ;זעזמותג!העסתו 29087 600:סיאס!ת6}
 ןבירשרַאֿפ ןגעלֿפ ןסולשַאב ןוא תומּכסה עקיזָאד יד ךיוא .(פ6ז0תסזמ 2ע0216 82

 .רעכיב:לָאקַאטָארּפ יד ןיא ןרעוו

 ךוסכיס םוש ןייק זַא ,טמיטשַאב ןיימעגלַא ןיא טרעוו 1784 ןוֿפ עיצַאנידרָא רעד ןיא

 ןוֿפ שינעביולרעד רעד ןָא טכירעג-קידניס ןכרוד ןרעװ טּפשמעג טשינ רָאט ןדִיי ןשיווצ
 ןָא ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא ןענעז סָאװ ,םיניד-קסּפ עלַא .עיצקידסירוי-קצלַאשרַאמ רעד

 ,יד ןוא קיטליג טשינ רַאֿפ טכַאוטַאב ןרעװ ,קצלַאשרַאמ םעד ןוֿפ שינעביולרעד רעד

 .טֿפָארטשַאב גנערטש ןרעװ ,טנקסּפעג ןבָאה סָאװ
 סָאד ,ןזיוועגנָא ןיוש יװ ,טַאהעג ןעמ טָאה ריא וצ סָאװ ,עיצקידסירוי-קעלַאשרַאמ יד

 טכירעג ןשידִיי ןוֿפ םיניד-קסּפ יד טגעלֿפ ,ג"ר יו רעמ ןוֿפ עמוס ַא ַײב ןרילעּפַא וצ טכער

 טכירעג-קעלַאשרַאמ סָאד טקיטעטשַאב לשמל ױזַא .ןֿפרַאװּפָא לָאמַא ןוא ןקיטצטשַאב לָאמַא

 טרעוװ סָאװ ,ץישטנעל ןוֿפ שטיװָאבוקַאי לדנעמ ןגעק טכירעג ןשידִיי ןוֿפ קסּפ םעד

 ןלַאֿפ עקינייא ןיא .ןגָאז:תודע שלַאֿפ טימ לענָאיסעֿפָארּפ ךיז ןעמענרַאֿפ ןיא טקידלושַאב
 עַײנ ַא טמיטשַאב ןוא טכירעג ןשידִיי ןוֿפ טּפשמ םעד טכירעג-קצלַאשרַאמ סָאד טרילונַא

 59 ,גנושרָאֿפסױא
 יד ןענָאמרעד וצ ָאד יַאדּכ זיא ,ןדָיי רַאֿפ ןטכירעג יד ןגעװ ןדער רימ זַא

 ָאד ךיז ןבָאה ןוא עשרַאװ ןיא טַײצ רענעי ןיא ןטלַאהצגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,םינבר

 םעד ןגעק ןעװעג זיא סָאװ ,םיכוסכיס ןכַײלגסױא ןוא תולַאש ןענעקסּפ טימ ןעמונרַאֿפ
 .ןיורק םוצ גנודנעוו ןייז ןיא קידניס רעװעשרַאװ רעד ךיז טגָאלק טסיזמוא טשינ .ץצזעג
 סָאװ ,טכַאמ רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ םייהעג ךיז ןגעוורעד םינבר יד זַא ,קעלַאשרַאמ
 50 ,ןרָאװעג ןעמונעגוצ ייז ַײב זיא

 .רַאֿפ ןוא ןר ָאי ר 60 יד ןיא עשרַאװ ןיא ןטלעוו טרעק סָאװ ,ֿבר רעטשרצ רעד
 (שטיװָאקשרעה עטנ רעדָא) עטנ זיא ,םיקסע ענעדײשרַאֿפ טימ ךיוא אחרוא-ֿבגַא ךיז טמענ

 ,1763 *י ,49 'ונ ,עיצקידסירוי *שרַאמ רעד ןוֿפ ןטערקעד 2

 .1716 *י ,294 יז ,03 'ונ ,ןטרָאד 3

 1784 = ,99  ;ןו הב ;מ . 3
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 ןיא ןיז טזַײװַאב קיטַײצכַײלג .ֿבר רעװָאקירטעּפ רעד ?!,ןטקַא יד ןיא ךיז טֿפור רע יו
 ןרָאי רע80 יד ןיא ??ֿבר רעצינעשזָאק רעד ןוא ??חסּפ ֿבר רעװָאלעל רעד עשרַאװ
 טכירעג-קעלַאשרַאמ סָאד ןעמעוו ,םירֿפא ֿבר רעקסישודָארג ןגעוו עשרַאװ ןיא ןעמ טרעה
 םעד ןוא ֿבר רעװעשטרָאק םעד ןגעװ ,עשרַאו ןיא םיכוסכיס ןעטּפשמ וצ טרעװרַאֿפ
 רע זַא ,רימ ןענעײל ןטצעל םעד {ןגעו .טּפַא ןוֿפ רעדנעס רדנסּכלַא ֿבר רעװָארבמָאד
 עכעלטע ךָאנ טימ רעוװעקטיבז לאומש ןוֿפ קסע ןרשּכ .טינ ַא וצ תוכַײש עטנעָאנ ַא טָאה
 94 ןדיי עכַײר

 יד ןעמעוו ,ֿבקעי-םהרֿבא בר רענדָארג רעד טנָאמרעד טרעװ ןרָאי רע90 יד ןיא
 ןיא ךיז ןעניֿפעג ןרָאי ענעי ןיא ** .טכיל םענייש ןייק טשינ ןיא סױרַא ןלעטש ןטקַא
 רעטנוא ךיז טבַײרש סָאװ ,שטיוװָאמייח רודניֿבַא ֿבר רעװַאלצַארװָאניא רעד ךיוא עשרַאװ
 רעצעלדעש רעד ?* ,שטיווָאלדנעמ קילעז ֿבר רענישזַאדַאנ רעד ,אלמבולב ד"ֿבא רודגיֿבַא
 55 .שטיװָאמַארבַא טענעב קסוװעטיל-ץענעמַאק ןוֿפ ֿבר רעד ןוא ?/ שטיווָאקוװעל ריאמ ֿבר

 רעדָא רעגַארּפ עלהיעש ןגעװ ?? ,ָאקרעב ֿבר ןייא ךָאנ רימ ןענעק עגַארּפ ןיא
 .ןטנעמוקָאד יד ןיא ןעגנַאלקּפָא םוש ןייק ןַארַאֿפ טשינ ןענעז ףירח

 ,172 'ז ,55 'וג ,טרָאד ;1763 'י ,165 'ז ,52 'ונ ,עיצקידסירויי'שרַאמ רעד ןוֿפ ןטערקעד 1

 .1763 'י ,49 יונ ,טרָאד ;1707 'י

 .1762 *י ,164 'ז ,48 'מונ ,ןטרָאד 2

 .1764 'י ,51 'ונ ,ןטרָאד 3

 .(/4418 קסקזט5416 וש /גזסה. (2!סוטמסזמ) 48/ 'ונ ,ןטקַא עשיסײרּפכָאנ 4

 ,1793 *י ,250 יז ,28 יונג ,54 יטּפָא ,ןטקַאיץנַאניֿפ 5

 .1794 'י ,1123 'ונ ,עשימָאנָאקע 6

 .1794 'י ,1119 יונ ,עשימָאנָאקע 77

 ,ןטרָאד 8

 טיוש בוצ זיב ה"י ןט18 ןטימ ןוֿפ עשרַאװ ןיא טַאניבַאר ןופ עטכישעג רעד וצ :רע פיש .י ר"ד 9

 .(דייבתּכ) סלעזײמ רעב-ֿבוד ןוֿפ



 רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא עקָארק ןיא ןדיי

 *(1772 -- 1768) עיצַארעדעֿפנָאק רערַאב

 (ןלַאירעטַאמ-וויכרַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא)

 (עשרַאװ ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד יֿפָארּפ ןוֿפ

1 

 רעד זיא עקָארק ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ךעלטיּפַאק עטסקירעיורט יד ןוֿפ סנייא
 ,(1772--1768) רָאי ריֿפ עלוֿפ טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיצַארעדעֿפנָאק רערַאב רעד ןוֿפ דָאירעמ
 ןעוו ,ןטַײצ עקיליורג ענעי ןָא ןענָאמרעד ךיז :טַײל עטלַא ןגעלֿפ ןרָאי רעגנילדנעצ ךָאנ
 רעטיװעקסָאמ ַײס ,תולייח יד ןוא ,טנַאה וצ טנַאה ןוֿפ ןײגרעבירַא טגעלֿפ טָאטש יד
 ,טָאטש ןיא רעזַײה וליֿפַא ,טעטשרָאֿפ טנערבעג ,רעבלעוועג טריבַאר ןבָאה ,רערַאב ַײס
 ךרוד ןבָאה ןוא "אנוש, ןוֿפ רעגנעהנָא עקיטשרמולּכ רעדָא עשיטקַאֿפ ןעגנַאֿפעג ןבָאה
 יד ַײב טסערּפעגסױרַא ןעגנורעוויל ענעגנוװצעגֿפױא ןוא סציצובירטנָאק עקיסָאמרעביא
 .ןשָארג ןטצעל םעד טײקכעלטסַײג רעד ַײב ךיוא ןוא תוכָאלמ-ילעב ןוא םירחוס

 יד רַאֿפ רעדייא ,רעכעלקערש רשֿפא ןעוועג דָאירעּפ רעקיזָאד רעד זיא ןדִיי רַאֿפ
 ןדִיי יד) יז ןבָאה ןטַארעדעֿפנָאק יד ַײס רעטיװעקסָאמ יד ַײס לַײװ ,רעגריב ערעדנַא
 ןוֿפ ןגַײװצ ףױא ןעגנַאהעג ייז תונמחר ןָא ןוא םיאנוש רַאֿפ טכַארטַאב הליחּתכל ןוֿפ
 ןוֿפ ןעגנורעװיל ערעװש ייז ןוֿפ טרעדָאֿפעג םידדצ עדייב ןבָאה ַײברעד .רעמייב
 יד ןיא טסניד ןוא טנַאה ןיא רעװעג טימ ףליה ךיוא ןוא גנוריטרַאװק ,שיײלֿפ ןוא טיורב
 ,ןעגנוליײטּפָא-שזַאנָאיּפש

 רעמעדָאר רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ה"ד ,עיצַארעדעֿפנָאק רעד טָא ֿברע ןיוש
 לעֿפַאב סנינּפער ףיוא טָאה םייס רעװעשרַאװ רעד רעדייא ךָאנ ,עיצַארעדעֿפנָאק
 רעטלַא רעד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןבָאה ,ןטנעדיסיד יד גנוקיטכערַאבכַײלג ןבעג וצ טמיטשַאב
 .ןרעטש וצ סָאד ןעלטימ ענעדײשרַאֿפ טימ טוװּורּפעג גנונעדרָא

 סָאװ ,(שיליוּפ) 11 '8 ,"רימזוק ןֿפױא ןוא עקָארק ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג , רעד ןוֿפ לטיּפַאק ַא *

 .ןענַײשרעד ֿבורקב ףרַאד

 : חורעה לד ןיא םירוציק

 2416 = /אזסתנושטזמ 12726). 9תגֹותש טטע2מםתנסושס} יש 1618160606.

 1416 ==/גזסתוושטזמ 215 ם86שמץסת ת112518 1.121:0608.

 /2448==,/02 2ז002206 1 216ת05216 יש /בזסתווטטזמ 216ת0511סז4 וש 16182:00016.

 1 1.16 םס 641; םןגז|ןטפ2 טצ2ָץ18264ט תגן)ג8ם... 512ת/5!ה62 /טטפנמ!ם, 188/, 12216תמוע
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 ןופ וטֿפױא ןַא יוװ גנוקיטכערַאבכַײלג יד טרסַאעג ּפָארַא תומיב יד ןוֿפ ןבָאה םיחלג

 ןעגנוּפערטש סנינּפצר ןבָארגרעטנוא ןליװקשַאּפ ךרוד טוורּפעג ךיוא טָאה ןעמ ,לװַײט

 ,,018011655 540ת1646ז002ת6} 1218615/16| רעד זיא סעריטַאס עכלעזַא ןוֿפ ענייא
 טסעֿפינַאמ ,) 82180ת/ץ  סהתפזט 2298ת102תץסת ,16ז02011ת941001690ץ86421602100ש'*
 יד ןוֿפ ,תונידמ עשידנעלסיוא יד ןוֿפ ,עטכַאילש רעשיטילעַארזיא רעטרירעדעֿפנָאק רעד ןוֿפ
 םיחילש עלעיצעּפס ךרוד ןקישרצדנַאנוֿפ טגעלֿפ ןעמ סָאװ ?,("םיֿבשוּת רעמילשורי עקילָאמַא

 וצ טנַאה ןוֿפ סעיּפָאק ןיא טריסרוק ךיוא טָאה סָאװ ןוא טעטש ענעדײשרַאֿפ רעביא

 ןרעװ טציא זַא ,ןדִיי יד טשרמולּכ ךיז ןגָאלק ?טסעֿפינַאמ, ןקיזָאד םעד ןיא .טנַאה

 יד ,ייז רעּֿבָא ,ענװַאלסָאװַארּפ ןוא רענַארעטול גנוקיטכצרַאבכַײלג ןוא טכערלדַא ןבעגעג

 טדַײמ ,ערעדנַא זיא טינ עכלעוו יו רעטלע זיא סָאװ ,עטכַאילש רעמילשורי עטלַארוא

 רבחמ רצד טלעטש ,טייקידתכא ןוֿפ ןַײש ַא הנעט רעקיזָאד רעד ןבעגוצוצ ידּכ .סיוא ןעמ

 ,גנוטכַארַאֿפ רעד ףיוא ,ענַאל רעכעלקילגמוא רעייז ףיוא ןדִיי ןוֿפ ןשינעגָאלקַאב יד סױרַא

 רַאֿפ טָאה ןעמ, :ייז וצ סױרַא ןוַײװ גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןזַײרק ענעדײשרַאֿפ סָאװ

 לָאמ ןייא טינ טילֿפ זדנוא ןוֿפ םענייא טינ ,טרעקרַאֿפ ,טינ ץרא-ךרד םוש ןייק זדנוא

 טצלֿפמַאּפ רעקיזָאד רעד ."ּפָאק םעד ַײברַאֿפ לגנִיי ןכעלטסירק םעניילק ַא ןוֿפ ןייטש ַא

 יד ןוֿב ןטנעמוקָאד עשילױּפ יד ןוֿפ ליטס ןשירַאלעצנַאק םעד ןיא ןטלַאהעג ןיא

 לַײװ ,טריטסיסקע טינ 1764 טניז ןיוש ןבָאה תוצראה .ידעוו יד םגה ,םידעוו עשידִיי

 .סיוא זיא טסוגיױא ווַאלסינַאטס יװ ,םעד רַאֿפ םייס-עיצַאקָאװנָאק םעד ןוֿפ עיצוטיטסנָאק יד

 .טֿפַאשענּפָא ייז טָאה ,גיניק ַא רַאֿפ ןרָאװעג טלייוועג

 ךָאנ ןוא ,טָאדקענַא רעשיטילָאּפ ַא זיולב ןעועג זיא טעלֿפמַאּפ רעקיזָאד רעד רָאנ

 טייקכעלקריוו עקיזָאד יד .טייקכעלקריוו עקירעיורט יד ןענַאטשעגנָא ךיג רָאג זיא םיא

 ןעמ טָאה רַאב ןיא בייהנָא ריא ַײב דלַאב .עיצַארעדעֿפנָאק רערַאב יד ןעוועג עקַאט זיא

 24 הסס ןגָארטעגרעדנַאנוֿפ טָאטש ןרעביא טָאה ןעמ ,עקָארק ןיא טסווװרעד ךיז ריא ןגצוו

 ןגעװ, טנעיילעג האנה טימ טָאה ןעמ ןוא ,עשרַאװ ןוֿפ טריטַאד ,ןעגנוטַײצ עטריצירבַאֿפ

 ןוֿפ תונוחצנ יד ןגעוו ,רעטיוװעקסָאמ יד רעביא ציצַארעדעֿפנָאק רעד ןוֿפ ןֿפמּוירט יד

 טָאה ןעמ ןוא ?ןעניסקַארּפַא ןוא ןװָאקינטעשטצרק ,ןענינַאשטירָאגדָאּפ רעביא ןיקסווַאלוּפ

 םיאנוש עקיבא יד וצ האנש יד ןצרַאה ןיא טקיטשרַאֿפ ןוא -טביילגעג ןרעג ייז ןיא

 ןוֿפ עטכַאילש יד ךיז טָאה טַײצ רעד טימ ,ןָארט ןשילױּפ ןֿפױא ןטעדניברַאֿפ רעייז ןוא

 ,עיצַארעדעֿפנָאק רעד ןוֿפ רענעגעג ןוא רעגנעהנָא ףיוא ןטלָאּפשעצ טנגעג רעוועקָארק

 ןדִיי יד ןוא טַײלטָאטש יד .קימייס רעװָאשָארּפ ןֿפױא טֿפמעקַאב קיטולב ךיז ןבָאה סָאװ

 ןלעװ טֿפנוקוצ יד ןוא טַײצ יד סָאװ קידנטרַאװסױא ,טימ רעד ןיא ןענַאטשעג ןענַײז

 ,ןעגנערב

 זַא ,םעד ןגעװ העידי יד זיױהטָאר רעוועקָארק םוצ ןעגנַאגרעד דלַאב זיא טָא ןוא

 ןשידִיי םוצ ןוא ןעמונעגנַײא--וועשטידרעב ןוא רַאב ,טּפַאלקעצ ןצענַײז ןטַארעדעֿפנָאק יד

 ןיא סָאװ ,הטיחש רענַאמוא רעד ןגעװ הצידי יד ןעמוקעגנָא זיא רימזוק ףיוא זױהטָאר

 טינ ןעמ טָאה גנַאל רעבָא +לטעטש ןוֿפ ןדִיי עלַא טעמּכ ןעמוקעגמוא ןענַײז ריא

 ךיז טָאה 1768 ינוי ןטס20 םעד ןיוש לַײװ ,ןשינעעשעג יד ןגעו ןרעלקרעביא טנעקעג

 .עגסיוא טָאה סָאװ ,טֿפַאשדָאװעיָאוװו רעוװעקָארק רעד ןוֿפ עיצַארעדעֿפנָאק יד טריזינַאגרָא

 ,יקצָאנרַאשט לַאכימ רעדנעװשרַאֿפ ןוא גנויבעל ןטנַאקַאב םעד קצלַאשרַאמ ןרַאֿפ ןבילק

 .רעביא ןטַארעדעֿפנָאק יד ןבָאה םורַא גָאט ַא ןיא ןיוש .ןימיצעס ןוֿפ רעמיטנגייא רעד

 2 8412 ט 8, 2245246ו| גתֹוץקעטסש6541 2 62021 160ת/646:8011 8415416// 2, 2156

 ?ץםסיא וצ 201506. 526106 1 500012. ועזפ2גששב 1920, ק. 167--14

 3 א סמס ץסלצ תפ//, 60016061801 קהזפס} וש 1.18/0006, ק. 223

 4  רשןסזצמ ס ת168204641ו00401 טעזגותצאוס} (א= ס} 82 שש 8 ;1} 17:062124 !28/548

 ןאזהםױא 1928, קק
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 ןָא טַארטסי;ַאנ רעד טָאה ךָאנרעד ןוא ןָאזינרַאג רעװעקָארק ןוֿפ גנוריֿפנָא יד ןעמונעג

 רטָאיּפ רעטסַײמרעגריב רעד ןיולב ןוא העוֿבש יד ןיקצָאנרַאשט ןבעגעגּפָא שינעלקַאװ

 ל,טמַא ןַײז ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעטסַאש

 ןרעטנוא ךיז ןבָאה ןיוש ןוא ,ןטעטילַאמרָאֿפ עקיזָאד יד טקידנצרַאֿפ םיוק טָאה ןעמ

 ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעיט רעװָאקװַאלס ןרַאֿפ ןוא תולייח עשיסור יד ןזיוװַאב טָאטש

 ןלױֿפַאב יקצָאנרַאשט טָאה טכירעגמוא לַאֿפנָא ןַא ןוֿפ טָאטש יד ןציש וצ ידּכ .ַײרעסיש ַא

 סָאװ ,יד רַאֿפ ןענַײשזָאלכרוד טריֿפעגנַײא ןוא ןרעיוט עשיטָאטש יד ןסילש וצ גָאטַײב

 ןֿפורעגּפָא ךיז ףֹּכיּת טָאה סָאד .טָאטש ןוֿפ ןרעױמ יד רעטניה ןטֿפעשעג טַאהעג ןבָאה

 סרעגַאל-הרוחס ןוא ןעמָארק ערעייז סָאװ ןוא רימזוק ןיא טניֹוװעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ףיוא

 .זָאלכרוד ןצמוקַאב ןגעלֿפ יז ןוֿפ עקינייא זיולב לַײװ ןוא .עקָארק ןיא טַאהעג ייז ןבָאה

 יד ןוא עקָארק ןייק ןעמוקַאבנַײרַא טנעקעג טינ לייט רעטסערג רעד ךיז טָאה ,ןענַײש

 .טכַאמעגוצ ןעוועג טַײצ ערעגנעל ַא ןענַײז ןעמָארק עשידִיי

 סיקסווָארָאזָארּפ ןוא סניסקַארּפַא רעטנוא רעטילימ עשיסור סָאד טָאה לַײװרעד

 טָאה ,ןרָאװעג רעגנע קר זיא סָאװ ,ןָאדרָאק ַא טימ טָאטש יד טלגנירעגמורַא גנוריֿפנָא

 סָאװ ,ןטַארעדעֿפנָאק סעקּפורג יד טּפַאכעגרעביא ןוא גרַאװנסע ןוֿפ ריֿפוצ םעד ןטינשעגּפָא

 גנורעגעלַאב יד ךיז טָאה ףיורעד טקוקעג טינ .םירֿבח ערעײז ףליה וצ טלַײאעג ןבָאה

 ,ןענינּפער ןוֿפ ןלעֿפַאב יד טַאהעג טינ הלועּפ עסיורג ןייק ןבָאה סע ןוא ןכָאװ טכַא ןגיוצעג

 ךרוד ךיז ןֿפלעהוצסױרַא טהצעעג ןוא ןקידנערַאֿפ וצ רעכיג סָאװ ןבירטעג טָאה רעכלעוו

 וצ טגײלצגרָאֿפ רע טָאה ,ןגלָאֿפ ןלָאז ייז ,ןדִיי יד ןעגניווצ וצ ידכב ;ןדִיי ןוא ןענָאיּפש

 ןֿפױא ןעגנעהֿפױא רעדָא דנַאלסור ףיט ןיא ןקישסױרַא ייז טצװ ןעמ זַא ,ייז ןעשַארטס

 .גַײװצ ןטסעב ןטשרע

 ןעמ ,טנָאמעג ןבָאה טַײלטָאטש יד ",גרַאװנסע טלעֿפרַאֿפ עקָארק ןיא טָאה ךיג רָאג

 ןרױלרַאֿפ רעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ ןבָאה עכלעוו ,ןטַארעדעֿפנָאק יד ןוא ,ןבעגרעטנוא ךיז לָאז

 ןוא הדיגב ךרוד טרעֿפטנערַאֿפ ןלַאֿפכרוד ערעייז עלַא ןבָאה ,סיֿפ יד רעטנוא ןדָאב םעד

 ,קרַאמ ןֿפױא ןעגנַאהעגֿפױא ןעמ טָאה "ןענָאיּפש , עכעלטע .ןענָאיּפש טרעטשינעג םוטעמוא

 ןשיטָאטש ןוֿפ ריציֿפָא רעד ןעװעג זיא ענעגנָאהעג יד ןשיװצ .ןדִיי ךיוא ייז ןשיװצ

 ,רעטיװעקסָאמ יד טימ גנוָיצַאב ןיא ןעוועג דשוח םיא טָאה ןעמ סָאװ ,קצשיצ ןָאזינרַאג

 טגעלֿפ סָאװ, ,רימזוק ןוֿפ קַאזיא ,דָיי רעזדנַאס רעד ןַײז טלָאזעג טָאה רעלטימרַאֿפ רעד

 טלייצרעד ױזַא ."ריציֿפָא ןשיקַאזָאק ַא טימ לוש רערימזוק רעד ןיא ןענעגעגַאב ךיז

 טינ ,ךָאנ שיטירקמוא סע ןגָאז רעקירָאטסיה עלַא ןוא !טַײצ רענעי ןוֿפ טסירַאומעצמ ַא

 5ןטַארעדעֿפנָאק יד טשרעהעג רימזוק ןיא ךָאנ ןבָאה 1768 ילוי ןיא זַא ,ךיז קידנרעלקַאב

 ..(שטסמס שץזגס66 ג 0מ1526 2סץ+אסוש

 164016 +ז8קנ!ץ 1 תוסואוסזתץעסה 7ץ86

 023028 6?500126460ס 1/92ץ5:1:6 פְָע081

 88021ץ, 416:6 שע/10// 60 2091.

 ןא16 זג098 021846 ?זטקסש 01:021581

 אסזעפמ קסע!ט}ץ 221042102/סיש 5151.
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 .קרעװ םעד טָא טױל טײג עיגָאלָאנָארכ ןַײמ .װ"צד ,ַאקציפַארק 5

 .3/ + ,טרָאד 6

 .35 . ,טרַאװ ?

 5 םז3/סװ/ שז םוזשפ2ץמנ זסאט 16001646זס10 12068/06 00 ,0244ט3" 1860 אץ;



 עיצַארעדעֿפנָאק רערַאֿב דעד תעּב עקָארק ןיא ןד? 22

 ןלױֿפַאב יקצָאנרַאשט טָאה ,ןטלַאהנַײא ןענעק טינ עקָארק טעװ רע זַא ,ןעזעגנַײא
 ןיא זַא ,טרעלקעגֿפױא ןייוועג ַא טימ םיא ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,ןַאמ 600 ןלעטשוצוצ ןדִיי יד
 ,תושֿפנ 1.500 יװ רעמ טינ לּכה-ךס ןַארַאֿפ ןענַײז טָאטש רעשידִיי רעטקידיילעגסיױא רעד
 .ןדליג 80.800 ןלָאצַאב ךָאװ ַא ןוֿפ ךשמב ןסייהעג ייז רע טָאה

 קידלודעגמוא ןרָאװעג זיא קעלַאשרַאמ רעד רעבָא ,ןעגניד ןעמונעג ךיז ןבָאה ןדִיי יד
 םעד ןלָאגּפָא םיא ןסייהעג ,(רעסיג שוֿבַײֿפ להקה-סנרּפ םעד ןּפַאכ טזָאלעג טָאה ןוא
 טימ ןַײז גהונ ךיוא ךיז רע טעװ ױזַא זַא ,טעשַארטסעג ןוא תואּפ ןוא דרָאב יד ,ּפַאק
 יד .עמוס רעטמיטשַאב רעד וצ ןשָארג ןייא שטָאכ ןלעֿפסױא טצװ סע ביוא ,ערעדנַא יד
 יז ןבָאה טשער רעד ןוֿפ ,ןדליג טנזױט עכעלטע טלָאצעגנַײא לַײװרעד ןבָאה ןדִיי
 ןוא רימזוק ןעמונעגנַײא 1768 טסוגױא ןט1 םעד ןבָאה סָאװ ,רעטיװעקסָאמ יד טַײרֿפַאב
 .טָאטש עשידִיי יד ךַײלגוצ

 עקָארק רעטיװעקסָאמ יד ןעמערוטש ,עזַאב-רירעּפָא ןַא ןוֿפ יװ ,סיוא רימזוק ןוֿפ
 ןדִיי טימ דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא ןיוש ךיז ןענידַאב ןוא טַײצ ןכָאוװ ייווצ ןוֿפ ךשמב
 עשידִיי יד ןיא ןַײא ייז ןריטרַאװק ךיוא ;םיתמ ןַײז רבקמ םַײב ןוא ןצנַאש ןטישנָא םַײב
 ,רענלעז ערעייז רעזַײה

 ןבָאה ייז יו םעדכָאנ ןוא ,עקָארק רעטיװעקסָאמ יד ןעמענרַאֿפ טסוגױא ןט17 םעד
 ןגייל ,טָאטש ןיא םעװקַאב ךיז ייז ןכַאמ ,דנַאלסור ןיא ףיט ןטַארעדעֿפנָאק יד ןבירטרַאֿפ
 .הִילֹּת טימ ןטסדנימ ןרַאֿפ ןעשַארטס ןוא ןלָאצּפָא ערעווש גנורעקלעֿפַאב רעד ףיוא ףױרַא
 .עלק ןקישסױרַא עלַײװ עלַא טגעלֿפ סָאװ ,שטיווערד טצוועשובעג טָאה ןטסקרַאטש םוצ
 ,ץעניט :ןעגנוקיטסעֿפַאב עקימורַא יד ןעמענוצנַײא ידּכ ןלײטּפָא ערעסערג ןוא ערענ
 רעד ןעװעג זיא שטייװערד רעדייא רעכעלשטנעמ ליֿפ *,װָאכָאטסנעשט ןוא ןָארָאקצנַאל
 יד ןרָאװעג שימייה ןענַײז םיא טימ סָאװ ,ירבָאל טנַאדנעמָאק רעװעקָארק רעקידנעטש
 טנידעג םיא ןבָאה ייז :לגרה-תסירד ַא םיא וצ טַאהעג ןבָאה ןדִיי יד ךיוא ןוא טַײלטָאטש
 .סנביױלג ענעגייא יד טימ ףמַאק ןיא עיצקעטָארּפ םיא ַײב טכוזעג ןוא ןטנַארעװיל יװ
 רעכַײר רעד ןעװעג זיא ןירבָאל ַײּב רָאטקַאֿפ ַאזַא .להק ןיא טֿפַאשרעה רעד בילוצ רעדירב
 טגעלֿפ סָאװ ,שטיװָאנָארַא לארשי ַײרעצנימ רעד ןוֿפ טנַארעװיל רעד ,דָיי רעװעקָארק
 ןוא ,סעמוט עכיוה ןטנַאדנעמָאק ערעטעּפש יד ךיוא יװ טנַאדנעמָאק רעה םעד ?ןעַײל,
 10 להק רעװעקָארק ןוֿפ ןובשה ןפיוא סָאד
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 ןט3 םעד ןיוש רעבָא ,רָאי ץנַאג ַא עקָארק ןיא ןסעזעג ןענַײז רעטיװעקסָאמ יד
 וצ ידּכ ,טָאטש יד טזָאלרַאֿפ ןוא עדנַאמָאק רעייז טרידיווקיל ייז ןבָאה רעבמעטּפעס
 יז רעדייא ,ןטַארעדעֿפנָאק יד ןופ גנוטסעֿפ עטסקרַאטש יד ,וָאכָאטסנעשט ןעמערוטש
 ,טנַאיװָארּפ םעד רַאֿפ ןדליג 7.000 ןלָאצנַײא ןדִיי יד ןסייהעג ייז ןבָאה ,ןטָארטעגּפָא ןענַײז
 טלעטשעגוצ ןבָאה טנַאיװָארּפ םעד ,ןיזַאגַאמ רעלעװַאװ ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז סָאװ
 טזומעג להק טָאה טציא ,טלָאצעגּפָא םעד רַאֿפ ןעמוקַאב טינ ןוא ןטנַארעוװיל עשידַיי
 ,ןטַארעדעֿפנָאק יד ןעמונעגוצ ןבָאה טנַאיװָארּפ םעד רעבָא ,עמוס עטגנַאלרַאֿפ יד ןלָאצַאב
 ,עקָארק ןעמונרַאֿפ רעבמעטּפעס ןט13 םעד ןיוש ןבָאה סָאװ

 ןוא סעיציזיווקער עירעס עַײנ ַא ןָא ךיז טבייה ןטַארעדעֿפנָאק יד ןוֿפ םוקנָא ןטימ
 יקסוָאנַאשזרעיד קעלַאשרַאמ .ץלָאה ןוא האוֿבּת ,ןֿפָאטש ןוֿפ ןעגנורעוויל ענעגנּוװצעגֿפױא
 ,םירחוס יד ףיוא טגײלעגֿפױרַא ןוא ןבורג רעקשטילעוו יד ןעמונעגנַײא סָאש ןייא ןָא טָאה

 9 1111455ה/סוחמסז ת61811סתפ ;טז1סז, 1768, אז. 106. ךרוד ץנעדנָאּפסערָאק

 ךיא) 20 יז ,עזזחַו .13 ,1912 ,'םדקה. טֿפירשטַײצ רעד ןיא ןיקס גיװע? ןוֿפ טקורדעגרעביא ,עשרַאװ

 .(11118. ת 61. :ןריטיצ רעטַײװ סָאד לעװ

 19 ,אזםְֶש 1772 אי ןוֿפ שטיװָאמַאהַארבַא שובַײפ ןוֿפ טֿפירשגָאלק יד ,לֵאניִגירֶא -
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 ץלַאז ךעלסעֿפ 1,000 ןֿפױק וצ תוֿבַײחתה יד ןדִיי ןוא עכעלטסַײג ,(ןכעצ) תוכָאלמ-ילעב

 טָאה גָאט ןטשרע םעד ןיוש .טֿפױרשעגֿפױא קרַאטש רעצייז ןעוועג זיא סָאװ ,זַײרּפ ַא רַאֿפ

 ןרַאֿפ טלָאצַאב ןבָאה ערעדנַא ,ןדליג 18000 ןשטנעמ ענעדיישרַאּפ ַײב טסערּפעגסױא רע

 .רעדיװ ןכָאנ ןבָאה סָאװ ,ןטַאנגיסַא זיולב ןעמוקַאב רעבָא ןבָאה ייז ,רעטעּפש ץלַאז

 גנ.טרעוו רעייז ןרױלרַאֿפ עקָארק ןוֿפ ןטַארעדעֿפנָאק יד ןוֿפ ןטערטּפָא ןקילָאמַא

 .מעווָאנ ןט9 םעד) םישדח ייווצ ךָאנ טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ןטַארעדעֿפנָאק יד

 ןבילבעג ָאד ןיוש ןענַײז סָאװ ,רעטיװעקסָאמ יד ןעמוקעג ןענַײז ייז ךָאנ ןוא (1769 רעב

 ,(1772 ינוי) ןלױּפ ןוֿפ גנולייטעצ רעטשרע רעד זיב

 טזומעג טָאטש עטקידיײלעגסױא ןוא עטמערָארַאֿפ יד טָאה רָאי ייווצ עלוֿפ ךשמב

 ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןלַאֿפסױא טרָאד ןופ טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,תולייח רעװעקסָאמ יד ןרענרעד

 סָאװ ,ןלַאֿפנָא עשיטנַאסרעװיד ןטַארעדעֿפנָאק יִד דצמ ןייטשסיוא טזומעג ךַײלגוצ ןוא ,ןטַײז

 .עשזט 1769 רעבמעווָאנ ןטס26 םעד ןענַײז ױזַא .לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ ןרזחרעביא ךיז ןגעלֿפ

 רענלעז רעװעקסָאמ יד ּוװ ,טָאטש עשידִיי יד ןלַאֿפַאב ןרַאזוה סיקסווָאקשַאּפ ןוא סיקסניב

 .קעװַא ערעדנַא ךס ַא ,טיוט ףיוא טקַאהעצ יז ןוֿפ ליֿפ ןבָאה ןוא ,דָאב ןיא ןעוועג ןענַײז

 רעטיװעקסָאמ יד "ןגרָאזרַאֿפ רעייז רַאֿפ ןבָאה ןדִַיי יד .טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא טריֿפעג

 12 סרעגַאל-הרוחס ןוא ןטֿפעשעג יד ןוֿפ גנוריבַארעצ רעד טימ טלָאצַאב

 ,לָאמ ליֿפ טרזחעגרצביא 70-1769 רעטניוו ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז ןבָאה ןלַאֿפנָא עכלעזַא

 לָאמ רעדעי ןוא ,ץרעמ ןט4 םעד ,ץרעמ ןט1 םעד ,1770 רַאונַאי ןט19 םעד לשמל יו

 גכטֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ייז ןעמונעג רעדָא ,ןדִיי יד טריבַאר ןטנַארעדעֿפנָאק יד ןבָאה

 ןבָאה 71--1770 רעטניװ רעבָא ,רעקִיור ַא ךרע יֿפל ןעוועג זיא 1770 רעמוז רעד

 ןט13 םעד ןטַארעדעֿפנָאק יד ןענַײז ױזַא .ןלַאפנָא ןוא סעיסרעוויד יד טַײנַאב רעדיוװ ךיז

 ,ווָאקַאשרָא רָאיַאמ ,טנַאדנעמָאק ןוֿפ זיוה םוצ זיב ךיז ןגָאלשעגוצ ,רימזוק ןלַאֿפַאב רַאונַאי

 םעד ךָאנ .ןעגנַאפעג ןעמונעג לייט ַא ,טעליוקעגסיוא טֿפַאשנַאמ ןַײז ןוֿפ לייט ַא ןבָאה

 ןענַײז ,ןעמעננַײא יז טנעקעג טינ רעבָא ןבָאה ייז .עקָארק ףיוא ןלַאֿפעגנָא ייז ןענַײז

 -לָאמ ןטלֿפי םוצ סייוו רעוװ--קידנריבַארעצ ,רימזוק ןוֿפ ךיוא ןֿפָאלטנַא רעבירצד ייז

 טנעדנָאּפסערָאק רעד זַא ,"זָאלטָאג ױזַא, ןדַי יד קידנעלדנַאהַאב ןוא רעצזַײה עשידִי יד

 ,ןביילג טינ רָאג סָאד ךיז ןעק "רעירוקסנָאיטַאלער רעמייהסעדליה, גנוטַײצ רעד ןוֿפ

 ,ןדליג 300.000 ףיוא גָאט םענעי תוקזיה עשידִיי יד טצַאש טנעדנָאּפסערָאק רעקיבלעז רעד

 עסיורג יד ףיוא תודע ךָאד יז טגָאז ,אמזוג ַא יאדװַא זיא טמוס עקיזָאד יד שטָאכ ןוא

 14ןטילעג ןבָאה ןדִיי סָאװ ,תוקזיה

 םעד טרזחעגרעּביא ןלײטּפָא סציש ןוא סיקסווָאקשַאּפ ןבָאה רעטעּפש געט עקינייא

 .ךיז טימ טּפעלשעגקעװַא ייז ןוא ןדַײ ךס ַא טּפַאכעג ןבָאה ייז ּוװ ,רימזוק ףיוא לַאֿפנָא

 םעד ייז ןשיװצ ,ףלעווצ ערעדנַא ,ןעגנַאהעג געוו ןֿפױא ייז ןבָאה עטּפַאכעג יד ןוֿפ ךס ַא
 ,עקשטילעוו ןוא ענָארָאקצנַאל ןיא טצעזעגנַײרַא ייז ןבָאה ,יקסווָאקַאר ןַאמטוג סנרּפ

 15טלעג-ףיוקסיוא ןדליג 12,000 ייז רַאֿפ קידנרעדָאֿפ
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 טָאה ןעמ סָאװ ,ּפעלק ןוא סנקעטש יד ןגָארטרעבירַא טנעקעג טינ טָאה יקסווָאקַאר

 ,טברַאטש רע זַא ,קידנליֿפ ןוא ,געוו ןיא ךיוא ןוא ןריטסערַא םַײב ַײס טגנַאלרעד םיא
 ןוא שטיװָאמיכַאי יול ןוא שטיװָאדיװַאד לארשי :הרצל םיחַא יד ךיז וצ ןֿפורעג רע טַאה

 ןגעוו ךיז רימ ןסיוורעד טייהנגעלעג רעד ַײב .האווצ ַא טריטקיד ןַײזַײב רעייז ןיא טָאה
 ,םעד ןגעוו ךיוא יװ ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םייוניע יד
 יירטש ןוא ןטיווק ןסירעצ ,טָאטש רעשידִיי רעד ןיא הריד ןַײז טרעטשעצ טָאה ןעמ זַא

 טשער םצד םיא ַײב ןעמוקַאבסױרַא "ןשטַײב ךרוד, ןוא ןדליג 2,000 רעכעה ףיוא תוֿבוח

 ןיא יקסװָאקַאר .געװ ןֿפױא ןעמונעגטימ עגר רעטצעל רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,ןמוזמ
 םיא טָאה סָאװ ,ױרֿפ ןַײז ןעוו ןוא ,1771 ינוי ןט18 םעד ענָארָאקצנַאל ןיא ןברָאטשעג

 ריא ןגעװ טסּוװרעד חילש ןקיבלעז ןכרוד ךיז טָאה ,שעװ עשירֿפ הסיֿפּת ןיא טקישעג
 שֿפנ-תריסמ טימ ךיז טָאה ןוא סנשָארג עטצעל יד ןבילקעגֿפױא יז טָאה ,טיוט סנַאמ

 יד ןוֿפ תוחּפשמ יד ךיוא :?,רעּפרעק ןַײז ןֿפױקוצסיױא ידּכ ,ענָארָאקצנַאל זיב טּפעלשרעד
 ןטַארעדצֿפנָאק יד רעבָא ,ןדליג 3,000 ףיוא טנײלעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה ענעבילבעג ןבעל

 ןבָאה ןוא עמוס:ףיוקסיוא רעטמיטשַאב רעירֿפ רעד ןוֿפ ןזָאלּפָארַא טלָאװעג טינ ןבָאה

 ע'הסיֿפּת ןיא ערעדנַא יד טזָאלעגרעביא ןוא ןדִיי עכעלטע זיולב טַײרֿפַאב

 סָאװ ,דַײ ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה טַײצ ַאזַא ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ קרַאטש זיא סע

 םעד ףיוא ןגעמרַאֿפ ַא ןכַאמ טלָאװעג רָאג רע טָאה ,רעדירב ענַײז ןֿפלעה וצ טָאטשנָא
 םעד ,ןיקסווָאטירָאק ןוֿפ רָאטקַאֿפ רעד ,עירַאװלַאק ןוֿפ ןמחנ ןעוועג זיא סָאד .קילנמוא ןשידִיי

 טדנעוועג ךיז ןבָאה םיא וצ .יקסירָאטרַאשט ןטשריֿפ יד ןוֿפ סעקטנָאיַאמ יד ןוֿפ רַאסימָאק
 .צדעֿפנָאק יד ַײב ןרינעוורעטניא וצ השקב ַא טימ ןדִַיי עטּפעלשרַאֿפ יד ןוֿפ תוחּפשמ יד
 ערצייז רַאֿפ סעמוס ערעסערג ןוא גרַאװנסע טקישעג ייז ןבָאה םיא ךרוד ןוא ןטַאר

 רַאֿפ טלעג סָאד ןעמונעגוצ תונמחר ןָא טָאה ןמחנ רעבָא .םיֿבורק עכעלקילגמוא

 סָאד ןרעכעה ןדִיי יד לָאז רע ,ןיקסווָאטירָאק טדערעגנָא ךָאנ רע טָאה םעד ץוח ןוא '*,ךיז
 ןוֿפ טָאברַאֿפ ןשוריֿפב ןֿפױא טקוקעג טינ ,צקָארק ןיא "זיוה ןעיורג , םעד ןיא טלעג-הריד
 19,טשריֿפ

 םעד ןעמעננַײא סָאד ןעוועג זיא ןטַארעדעֿפנָאק יד ןוֿפ וטֿפױא רעשידלעה רעטצעל רעד
 טַײצ דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא .םישדח עכעלטצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז ּווװ ,לעװַאװ סָאלש

 רעביא טּפעלשרַאֿפ ןוא טָאטש עשידִיי יד טריבַארעג רעדיוו ייז ןוֿפ לײטּפָא ןייא טָאה
 :שטילעוו ןיא םישדח עקינייא ןטלַאהעגּפָא ייז ןוא טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןדִיי גנילדנעצ ַא

 ךיוא ןעװװעג םרוג טָאה עגַאל רעייז ןרעגרערַאֿפ וצ .טלעק ןוא רעננוה ןיא עמרוט רעק

 ןטַארעדעֿפנָאק יד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רעקשטילעוי ןרהַא ,דָיי ַא

 204 6248 2ט תובסתסת. 1087 ()86751 5611042 טמ4 0!2852װשפװק פ01נ871004216/6ת 189110 4

 646 6!1095158ת 2089!2682. 861 46תג 1642668 /4מ011/ םבססת 916 ט6198621606ת6 ןט068 1014-

 961טתז4+ ט804 9:6 215 5סוסתפ 2019608ת906מ. 20601/ תגמסת 516 טסת 5610126ת 215 (16186/4 26-

 ת2!:סמ, 416 1םמ=ת 12.000 100424+6ת ט675008811ס0 501/ס6מ. 516 אסמתזסתמ 206 תנסה! זמסהז 3158

 3:000 20484תח6מ0110860",

 16 אזא , 250. 2021, 1 6542ת15ת+ 22:6014521690. .'טרַא םעד וצ הֿפסֹוה רעד ןיא עז טסקעט םעד

 2 111164 ת 61. 1771, 3 111 (אז 35): ,...06סת8מ 816 הה/נסמ 9160 גטסה 46ז 54240+ 2891-

 זחֹוז 86002001121 טמ4 045 ()02106 46: ןטספת 95018006/4." ןגעװ טנָאמרעד טרעװ 21 'מונ ןיא

 .ַאװַאכ לַאשרַאמ םעד טלָאצַאב ןבָאה קצָאסיװ ןיא ןדִיי יד סָאװ ,ףיוקסיוא םעד

 .4/ יונ ,ץֿפח ירֿבד ,ןײטשטעװ 5

 19 אזש 028 :+0זץ9א1 80 ,0זץ100581520, 48. 108ז52868 12.1.1/72, -רַאּכ ןגעװ

 ןוֿפ לָאצּפָא ןקילַײװטַײצ א רַאֿפ ,רָאי ַײרד ףיוא שטירָאנָארַא לדנעמ וצ רעיומ ןעָארג םעד ןיא םָארק ַא ןעגניד

 רעװעג ןוא {(522ז2 1:8ח0/6תמו08) סַאגיַאנעיס ןוא קרַאמ קע ןיא טײטש ןיוה סָאד ,םָארק רעד רַאֿפ ןדליג 8

 ,ךוטגַײ ןסײהעג 1840 רָאי ןיא דמש רעד רַאֿפ טָאה סָאװ ,יק ס ר ַא ש החפשמ רעד וצ רָאי 80 טְניִז



 205 עיצַארעדעֿפנָאק רערַאב לעד תצב עֶקָארק ןיא ןדִיי

 רעװעקָארק רעד טָאה ,דָאירעּפ ןשיטַארעדעֿפנָאק ןוֿפ ףּוס םַײב ןיוש ,1772 יַאמ ןט5 םֶעֹד
 ןסעזעג ץלַא ןענַײז עטריטסערַא עכעלקילגמוא יד רעבָא ,םרח ןיא טגײלעגנַײרַא םיא להק
 20.הסיֿפּת ןיא רעטַײװ

 ןשיװצ טַאטקַארט-סננולײטעצ רעד טעמתהעג ןעוועג ןיוש זיא טַײצ רעד טָא ןיא
 םעד טּפוצעג ןעלגױֿפבױר יװ ןבָאה תולייח עדמערֿפ יד ןוא תוכולמ עסיורג ַײרד יד
 ןוֿפ גנורילומרָאֿפ רעכעלטקניּפמוא רעד תמחמ .הכולמ רעשילוּפ רעד ןוֿפ ףוג ןקידעבעל
 יד ןעמונעגוצ טָאטש עשידִיי יד םיא טימ ןעמַאזֹוצ ןוא רימזוק ןבָאה טַאטקַארט םעד
 לָאמַאטימ ןענַײז ןדִיי רעװעקָארק יד ,ןליוּפ ַײב ןבילבעג זיא עקָארק תעב ,רעכַײרטסע
 ןבָאה ןוא "עזערעט ַאירַאמ טעטסעיַאמ רעכעלרעזַײק ריא , ןוֿפ ןענַאטרעטנוא ןרָאװעג
 יד ןוֿפ ַײס טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,תוקיזה ןוֿפ המישר ַא טכַאמ רעַײנ רעד טלעטשעגוצ
 תמחמ ךיוא ןוא "תוליזג ןוא תומוהמ יד ןוֿפ, .רעטיװעקסָאמ יד ןוֿפ ַײס ןטַארעדעֿפנָאק
 ,ילג 288,131 ףיוא קזיה ןטילעג םידיחי ןדִיי ןבָאה רעטיװעקסָאמ יד ןוֿפ שרַאמכרוד םעד
 טָאה ,םיסנרּפ יד טלעטשעגטסעֿפ העוֿבש ַא רעטנוא ןבָאה סָאד יװ ,רעדיו להק רעד
 .רעירֿפ רעד ןוא סַאב ןועמש סנרּפ רעקיטציא רעד ןבָאה ױזַא .תואצוה ךיז ןוֿפ טַאהעג
 ,ךעלדנער 1500 ענָארָאקצנַאל ןייק טריֿפעגקעװַא המלש ןוא סעלעקעי השמ סנרּפ רעקיד
 :םעד ץוח ןוא

 עדעי טזומעג להק רערימזוק רעד טָאה צקָארק ןוֿפ גנוקידײטרַאֿפ רעד תצב 1
 .סעמוס ענעדײשרַאֿפ ןטַארעדעֿפנָאק יד ןלָאצנַײא ךָאװ

 טסוגױא ןט1 םעד) רימזוק ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז ןבָאה רעטיװעקסָאמ יד ןעוו .2
 ןוא טלזגעג ןבָאה רעטיװעקסָאמ יד ןוא ,עקָארק ןייק ןֿפָאלטנַא ןטסירק יד ןענַײז ,8
 ןוֿפ עיצובירטנָאק ַא טגײלעגֿפױרַא ןוא תואקשמ יד ןעמונעגוצ ,ןעמָארק עשידִיי טביורעג
 .טשרּוװ קעז טנזיוט

 .עג ןעװעג ןדִיי יד ןענַײז ,עקָארק ןעמונעגנַײא ןבָאה רעטיװעקסָאמ יד ןעװ 3
 םורַא סרעטקַאֿפ יד ןוא לַארענעג םעד יײמרַא יד ןקיטיגַאב וצ ףיוא ןבעג וצ ןעגנוװצ
 .ןדליג 0

 ְליֿפַא ןוא 80 ,50 וצ ןבעגעג להק טָאה רענלעז עשיסור יד ןוַײּפשַאב ףיוא 4
 .ךָאװ ַא ןדליג עשיליוּפ 2

 ןרױלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,תוחּפשמ עשידִיי ךס ַא ןטלַאהסױא טזומעג טָאה להק 5
 ,ּפָאק ןרעביא ךַאד םעד וליֿפַא רָאנ ,ןגעמרַאֿפ רעייז זיולב טינ

 ןעמַאוצ סיוא טכַאמ סָאװ ,ןדליג 120,000 םורַא ןֿפָארטַאב ןבָאה 5--1 תואצוה יד
 2ו ןךליג 418,121 ןוֿפ עמוס יד (288,121) תוקזיה עטַאװירּפ יד טימ
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 .ָארק ןוֿפ עטכישעג יד טליּפשעגּפָא ךיז טָאה םיא ףיוא סָאװ ,ןָאֿפ רעד זיא סָאד
 רעדעי טינ בױא -- שדוח רעדעי ןעװ ,תוינערופ ןוֿפ ןרָאי ענעי ןיא ןדִיי רעוועק
 ןעװעג זיא טָאטש עשידִיי יד ןוא תורצ ןוא תוריזג עַײנ טכַארבעגטימ טָאה - גָאט
 .עֿפנָאק יד לָאמ ַא ,רעטיװעקסָאמ יד לָאמ ַא טקיטלעװעג ןבָאה סע ּוװ ,דלעֿפטכַאלש ַא
 ןענַײז ןעמָארק ֿבור סָאד ,ץנַאג סױרַא טינ זיא טָאטש ןיא זיוה ןייא ןייק .ןטַארעד
 ןוא טקירדרעד ןעוועג ןענַײז םיסנרּפ עריא ,אֿפוג הליהק יד ךיוא ןוא טריבַארעצ ןעוװעג
 .טדנעשעג
 = אי יי ראה יי יי הי לי לי = יעשה עט עטר

 .52 הנ ,ה"צד ןײטשטעװ 0

 ףיא) /אזסתוש {םז {מת6ז658 טמם ןט502 :טציא ,ןיװ ןיא םוירעטסינימ:ןרעניא ןוֿפ וויכרַא 1

 17, 1, 4 אז, 2622, 88, א( .1775 (תָז :רעטַײװ טָאד ריטיצ



 ֿפיצַארעדעֿפנָאק רֹצרַאב רעד תצב עקָארק ןיא ןדיי 26

 עלַײװ רעדצי ;ןַאקלּוװ ַא ףיוא יװ ןבצל סעקידניס ערעייז ןוא םיסנרּפ עקיזָאד יד

 זומ ןדעי רַאֿפ ןוא ,ריציֿפָא רעדנַא ְןַא וצ ,וליֿפַא ייז טּפעלש ןעמ ןוא ,ייז ןעמ טֿפור

 ןעמ בױא ,דלָאג טימ ןקיטצזנָא ןוא ןקידירֿפַאב ןדעי ,ּפָאק םעד ןגייב קידהענכה ןעמ

 . רעיוט ןיא קָאה ַא ףיוא רעדָא ,גַײװצ ןטסעב ןטשרע םעד ףיוא ןעגנעה ןבַײלב טינ ליוו
 טלָאמעד ןענַײז עכלעוו ,םיסנרּפ יד סָאװ ,שודיח רעד ,ןכב ,זיא סָאװ .זיוה םענעגייא ןוֿפ
 טָאה'ס ּוװ ,טלעג ןעמענ ןגעלֿפ ,הליהק רעכעלקילגמוא רעד ןוֿפ רעדור םַײב ןענַאטשעג
 ןעַײלטנַא רעדָא ,רעגריב יד ַײב ןסערּפסױא טלעג סָאד ןגעלֿפ יז רעדָא :טזָאלעג רָאנ ךיז
 ,צָארּפ 40 זיב לָאמליײט ,רעטנעצָארּפ עכיוה קידנלָאצ ,ןזניצ ףיוא

 ןוֿפ שארב ןענַײז עיצַארעדעֿפנָאק רערַאב רעד ןוֿפ דָאירעּפ ןקירעיריֿפ םעד תעב

 ןַאמטוג ,רעסיג שוֿבַײֿפ :םיסנרּפ יד ןלַאװ ןָא ןוא סַײרעביא ןַא ןָא ןענַאטשעג להק

 22 סעלעקצי החּפשמ רעטנַאקַאב רעד ןוֿפ דצ ןוֿפ עלַא ,ַארָאהַאלַאק לדנעמ ר"ד ,יקסווָאקַאר

 -עקעי השמ ןטלַא ןכרוד טריטנעזערּפער ןעװעג הליהקה-דצוו ןקיבלעז םעד ןיא זיא סָאװ

 ,להקה:שאר רעד ומּכ טנכערעג ךיז טָאה רעכלצוו ,סעל

 הליהק רעװעקָארק רעד ןיא טקיטלעװעג ןבָאה דצ רעייז ןוא סעלעקעי החּפשמ יד
 ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא תוחּפשמ ןענַײז טַײצ רעד ןוֿפ ךשמב .רָאי טרעדנוה ןבלַאהרעדנָא
 תולדב ןענַײז ןדִיי ןוא ןרָאװעג רשעתנ ןענַײז ןדִַיי ,ןרָאװעג הלודגל הלוע ןענַײז עַײנ

 ,צקמַאילק רעשלהק רעד רַאֿפ ןטלַאהעג טסעֿפ ךיז ןבָאה סעסעלעקעי יד רעבָא ,ןרָאװעג |
 יז סָאװ ,להק ןרעביא הלשממ רעייז רַאֿפ ןענַאטשעגסױא ייז ןענַײז ףמַאק ןייא טינ ןוא

 ךיז טָאה החּפשמ רעד ןוֿפ ןגעמרַאפ רעד .ךַאז-השורי ַא יו טצעמּכ טכַארטַאב סָאד ןבָאה
 ןוא ערעכַײר סעסעלעקעי יד ןשיװצ ןעוװעג ןענַײז סע ;טלקערבעצ טַײצ רעד טימ
 טקוקעג טינ רעבָא ,סעסעלעקעי עמערָא יד וצ טרעהעגנָא טָאה השמ רעזדנוא ;ערעמערָא
 ןוא ןגױבעגנַײא םיא טָאה סָאװ ,רעטלע ןַײז ףיוא ןוא ןגעמרַאֿפ םעניילק ןַײז ףיוא
 ןוא טסַײג ןטסעֿפ ַא ןוא סוחי ןוֿפ ץלָאטש םעד טגָאמרַאֿפ ךָאד רע טָאה ,טרעקיוהעגנַײא

 .םיאנוש ענַײז ןוֿפ רענעלּפ יד ןגעק טלעטשעגנגעקטנַא קיטומ ךיז טָאה

 ןיש סָאװ ,יקסװָאקַאר ןַאמטוג ןָאנבױא םעד טמענרַאֿפ דצ סעסעלעקעי ןיא
 יקסװָאקַאר לרעב רעטָאֿפ ןַײז זיא 1745 ןיא .טמַא ןשלהק ַא ןעמונרַאֿפ טָאה עדייז ןַײז
 טַײל-סלהק יד ןוֿפ רענייא רָאי ןקיבלעז םעד ןיא זיא ןײלַא רע ןוא םיֿבוט יד ןשיװצ

 לדנַאה ןגעװ ףמַאק םעד תצב ,61--1756 ןרָאי יד ןיא ?* .(42160:66ז002} רעדָא תמָסעֶע)
 יד ןוֿפ רענייא ןעװעג לרעב ךיוא זיא ,ןדִַי יד ןוא עיצַאגערגנָאק-סלדנַאה רעד ןשיווצ
 ךיז טָאה רע ??.הרוחס עצנַאג יד טריקסיֿפנָאק טלָאמעד םיא ַײב טָאה ןעמ ןוא ?!םיֿבוט
 ךלַאב זיא ןוא ןעקנערק ןעמונעג טָאה רע זַא ,רעבירעד ןעװעג רעצמ קרַאטש ױזַא
 רענַײז ןוז רעד ןצמונעגרעביא טָאה תוֿבוח יד לֹּכ םדוק ןוא ןטֿפעשעג ענַײז .ןברָאטשעג
 רעד ןיא ענָארָאקצנַאל ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רעקיבלעז רעד ??יקסווָאקַאר ןַאמטוג
 ןטַארעדעֿפנָאק יד ַײב טֿפַאשנעגנַאֿפעג

 -דנוא עז) החּפשמ רעשידרֿפס רעטנַאקַאב ַא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה ַארָאהַאלַאק לדנעמ ר"ד
 ַארָאהַאלַאק ןרהַא ר"ד רענַײז רעטָאֿפ רעד .(ו"א 24 'ז 11 דנַאב קרעװ שילױּפ רעז
 ןוֿפ ןרָאסעֿפָארּפ יד ןוֿפ םָאלּפיד ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דַיי רעטשרע רעד ןעװעג זיא
 .(175--171 'ז ,1917 ,א16(1/ |) טימעדַאקַא רעװעקָארק רעד

 .װ"א 124 'ז ,|} 'ב ,קרעװ שילױּפ טנָאמרעד ןַײמ עז סעסעלעקעי יד ןגעװ 2

 25 אזא 2385 .830{ 

 24 ,/אןטגט/  ז. 1761

 25 160 , 2641 עסזה1511 2 ז. 1761.

 ,91 'ונ *םּוענילאסָא, ןיא י"כ עז ,1761 רָאי ןיא ןיוש להקה:סנרּפ ןעוועג זיא יקסװָאקַאר ןַאמטוג

 .1760:11,17 ןוֿפ להק ןוֿפ בוח:רטס םעד ףיוא ,47-448
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 ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רע .תושדח םינּפַא ןעװעג עקָארק ןיא זיא רעסיג שוֿבַײֿפ

 ןעגנודניברַאֿפ-החּפשמ ענַײז קנַאד ַא ןוא טַאהעג הנותח רצ טָאה עקָארק ןיא ?',עװעקלָאשז
 ןעמַאזוצ טמַא ןקיזָאד ןֿפױא םיא רימ ןעעז 1767 ןיא ןיוש .סנרּפ ַא ןרָאװעג ךיג רע זיא

 יז .ןדָיי רעװעקָארק ןשיװצ םיֿפיקּת עטסערג יד ןוֿפ םענייא ,יקצינבָאטס לשרעה טימ
 -ַאדנערַא םעד ןשיװצ תקולחמ יד ןטעלגרַאֿפ וצ טימַאב םענייא ןיא סע ךיז ןבָאה עדייב

 םעד ה"ד ,שדקה ןוֿפ יאבג םעד ןוא שטיװָאכעלעמ רעזייל זניצ-עוװָאּפָאשט ןוֿפ רָאט

 .שטיװָאניבַאר הנוי ,עיסימָאק-הקדצ רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ

 קידנענַײז .למוט ךס ַא טכַאמעגנָא רעבָא טָאה ,רעקיטשינ ַא ןצוועג זיא ןינע רעד

 ןטלַאה וצ ןדִיי טרעטשצג שטיװָאכעלעמ רעזייל טָאה זניצ-עװָאּפָאשט ןוֿפ רָאטַאדנערַא

 סא .טַאהעג טנַײֿפ טָאטש ןיא םיא ןעמ טָאה רַאֿפרעד ,ןעקנַארטעג ןעקנעש יד ןיא

 ןעמענסױורַא םיא לָאז רע ,עדָאװעיָאװ םַײב טלעוּפעגסױא רעזייל טָאה המקנ רַאֿפ ארומ

 ה"ד ,"טיילג, ַא םעד ץוח םיא ןבעג ןוא ןיד:תיב ןשלהק ןוֿפ עיצקידסירוי רעד ןוֿפ

 .ילגטימ ענַײז ןוֿפ םענייא טביולרעד להק טָאה ,לציּפש ַא ןָאטוצּפָא םיא ידכב .ווירבצוש ַא

 רעזייל .,לוש רעטלַא רעד ןיא טָאטש סרצזייל ןעגנידוצסיוא ,ןשטיװָאניבַאר הנוי ,רעד

 םוצ קעװַא זיא ןוא להק ףיא טכַארבעגֿפױא ןרָאװעג השעמ רעקיזָאד רעד רַאֿפ זיא

 ןהנוי ןגָארטצנּפָא טָאה רענעי ןוא ,דנָאמסייא ינָאטנַא ,ןָאזינרַאג רערימזוק ןוֿפ רעלדנעֿפ

 סָאד טָאה רעדיוו הנוי .לוש ןיא טָאטש רעד רַאֿפ טלָאצַאב טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד

 טרעהעג טָאה ייז וצ סָאװ) שדקה ןוֿפ םיאבג יד ןוֿפ עסַאק רעד ןיא טקישעגרעביא טלעג
 וצ ןעמוקעג ,ךַאװ רעשירעטילימ ַא טימ טיײלגַאב ,דנָאמסייא זיא טלָאמעד ןוא ,(*טָאטש ,יד

 ןוא ווירב סעדָאװעיָאו םעד טנעיילעגרעביא ,שדקה ןוֿפ םיאבג יד ןוֿפ הֿפיסַא רעד
 סָאװ ,"ןטיילג, יד ןטכַא ןוא עדָאװעיָאװ ןוֿפ ןלעֿפַאב יד ןגלָאֿפ ייז ןליוו יצ ,טגערֿפעגנָא

 .ַארטס סרעלדנעֿפ םעד ןוֿפ ןקערשנַײא טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה םיאבג יד .סױרַא טיג רע

 טָאה רעכלעוו ,ןיד-תיב םעד ןינע סרעזייל ןבעגעגרעביא דימו-ףּכיּת ןבָאה ןוא סעקנוש
 טריֿפעגּפָא ןרעזייל ןבָאה םישמש יד .ןריטסערַא ןסייהעג ןוא םרח ןיא טגײלעגנַײרַא םיא

 .יבַאר הנוי טריטסערַא ןבָאה רעדיו רענלעז סדנָאמסייא ,לוש רעד ַײב הסיֿפּת רעד ןיא

 .עדרָאק רעד ןיא ה"ד ,עמרוט רעשידָאװעיָאװ רעד ןיא טצעזעגנַײרַא םיא ןוא ןשטיוװָאנ

 טגײלעגנַײרַא ןינע םעד ןיא ךיז טָאה ,ןעמוקסורַא ןעק ןוֿפרעד סָאװ קידנעעזרעד .עידרַאג

 ןענַײז סע ּוװ ,ֿבר םוצ ןדנָאמסייא ןטעברַאֿפ טָאה ןוא ,רעסיג שוֿבַײֿפ ,להק ןוֿפ סנרּפ רעד

 רעהַא זיא טכירעגמוא .ַארָאהַאלַאק לדנעמ ר"ד ןוא יקצינבָאטס לשרעה ןעוועג ןיוש

 עכעלטע טָאה ןוא הסיֿפּת ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא 6ניּפ-לע ךיז טָאה סָאװ ,הנוי ןעמוקצגנָא

 ,טשלחעגקעװַא טָאה רענעי זַא ,זָאנ ןיא ןדנָאמסיײא טסױֿפ ןטימ טגנַאלרעד ױזַא לָאמ

 ןרעטנימּפָא טזומעג םיא טָאה ןיציבר יד טשרע ןוא

 ןוֿפ טּפשמ םוצ טרַאּפשעגנָא טָאה יז זַא ,שילרעטסיוא ױזַא ןעוועג זיא ךַאז יד

 זַא ,טנקסּפעג םענעטילעג םעד ןוא תודע יד ןרעהסיוא ןכָאנ טָאה רע ןוא ,עדָאװעיָאװ
 ףרַאד ןוא טמַא ןשלהק ןייק ןעמענרַאֿפ טינ רָאי 6 ןוֿפ ךשמב רָאט שטיװָאניבַאר הנוי

 זַא ,טנקסּפעג רע טָאה ןיקצינבָאטס לשרעה עגונב .עמרוט ןיא ןכָאװ 6 ןציזּפָא םעד ץוח
 25 טמַא ןשלהק ןייק ןעמענרַאֿפ טינ רע רָאט טַײצ רָאי 3 ןוא טסערַא ןיא ןכָאװ 2 ןציז זומ רע

 ןייק ןיוש םיא ןֿפערט רימ זַא ,ןכָארבעצ ױזַא ןיד-קסּפ רעקיזָאד רעד טָאה ןהנוי

 עכעלטצ ןיא זיא רעבָא יקצינבָאטס .סנרּפ ןשלהק ַא ןוֿפ טמַא םעד ףיוא טינ לָאמ ןייא
 עדייב ייז ןבָאה יֿפלק רעטסטנעָאנ רעד ַײב ןֿפוא לכב .ןעמּוװשעגסױרַא רעדיוו םורַא רָאי
 ץוח ,ןעמינרַאֿפ ןבָאה טרָא רעייז ןוא ,להק ןיא ןרעװ ןבילקעגסיוא טנעקעג טינ ןיוש

 קידנעטש טגעלֿפ סָאד יװ ,ןוא שטיװָאנָארַא לארשי ,יקסװָאקַאר--,ןרעסיג ןוא ןַארָאהַאלַאק

 .שלקצי 'ר השמ 'ר--סעטעלעקעי יד ןוֿפ רענייא ,ןעשצג

 .54 יז ,46 "ונ ,ץֿפח ירבד ,ן ײ ט ש ט ע װ עז ,עװעקלָאשז ןוֿפ טמַאטשעג טָאה רעסיג זַא 7

 28 /4017, 861. 0256. 0140. 200, קַע. 1223--40
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 טַאהעג םיסנרּפ עקיזָאד יד ןבָאה ןעמוקעגנָא ןצנַײז ןטַארעדעֿפנָאק יד רעדייא ךָאנ
 ,תוֿבוח עשלהק יד ןקעד ַײב ןוא ןרעַײטש ןענָאמנַײא םַײב ןטייקירעווש עסיורג רָאג
 יד ןעמיקעגנָא ןענַײז סע ןעו ??;ךייה רעקידנעלדניװשּפָאק ַא וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז סָאװ
 ןעַײרעבױר ןרזחרצביא ןעמונעג רדסּכ ךיז ןבָאה ,ןקיטלצװעג ןבױהעגנָא ןוא ןטַארעדעֿפנָאק
 קינװָאקלוּפ ןוא רעטיװעקסָאמ יד--ןסייוו רימ יוו-ןעמוקעגנָא ןענַײז דלַאב .ןשינעגנעה ןוא
 טרעװ םיא וצ .ןָאזינרַאג רעװעקָארק ןרעביא עדנַאמָאק יד ןעמונעגרעביא טָאה ירבָאל
 טנַארעוַײל ַא טרעװ רע .סהשנמ ןֿפור םיא טגעלֿפ'מ סָאװ ,שטיװָאנָארַא לארשי ֿברוקמ ַא
 ןוא הליהק רעשידִַײ רעד ןיא העּפשה עקיטכעמ ַא טגירק ןוא ײמרַא רעשיסור רעד רַאֿפ
 רעד תֿבוטל העּפשה ןַײז טצונעגסיוא ,תמא ,טָאה לארשי .עקָארק טָאטש רעד ןיא וליֿפַא

 וצ ןדירֿפוצ רָאנ יבַא ,טלעג שלהק טצװעלַאשזעג טינ רעבָא ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי
 ןוא רעטנעצָארּפ עסיורג ןלָאצ ןוא תואוולה ןכַאמ טגעלֿפ רע ;טַײל.רעטילימ יד ןלעטש
 ןבעל סָאד טמסרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןרעַײטש-םוסנָאק ערעכעה לָאמ ַא סָאװ טגײלעגֿפױרַא טָאה
 לארשי טָאה ןעלטימ עקיזָאד יד טימ .םוטנדִַײי רעװעקָארק ןטמערָארַאֿפ ױזַא ךיוא םעד
 ןוא ץיװש לע בע ,רעמוקכָאנ ענַײז ןוא ןירבָאל דצ ןַײז ףיוא ןעניוועג וצ ןזיװַאב ױזַא
 . רדסּכ רָאי רַיֿפ שיטַאמָאטױא ןבָאה םירֿבח ריֿפ ענַײז ןוא רע זַא ,גרעבמערַאטש
 טַײצ רעגנַאל ַאזַא ןוֿפ ךשמב ןבעגענּפָא טינ ןבָאה ןוא ,םיסנרּפ ןוֿפ ןטמַא יד ןעמונרַאֿפ
 ׂ .ןובשחו-ןיד םוש ןייק

 יד ןטָארטעגסױרַא ןענַײז טֿפַאשטריװ-ביור ןַײז ןוא *רעֿפניֿפ-סעלעקעי, םעד ןגעק
 ןועמש ,שרעה ןוז רעד ןסילוק יד רעטניה ןוא (השמ) רעטָאֿפ רעד לעיציֿפָא ,סיקצינבָאטס
 ַײרעצנימ רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ טנַארעװיל רעד ייז ךָאנ ןוא *?ַאקווויעיצַארב השמ ,סַאב
 ןוא ןלָאצּפָא ןוֿפ ַײרֿפ ןעװעג גנולעטש ןַײז קנַאד ַא זיא סָאװ ,שטיװָאמַאהַארבַא שוֿבַײֿפ
 5 תועבטמ ענרעבליז דנַאל ןצנַאג ןיא ןֿפױקוצֿפױא טכער סָאד טַאהעג

 ֿבורק ַא ןעוועג תועמשמ זיא ןוא שזָאבדעשּפ ןוֿפ טמַאטשעג טָאה שטיוװוָאמַאהַארבַא שוֿבַײֿפ
 עקָארק ןייק ןעמוקעג רע זיא 1750 םורַא .יודנַאל החּפשמ רעטסּוװַאב רעד ןוֿפ ןּתוחמ ַא רעדָא
 .מוג השמ ןב רודניֿבַא ,דַי ןכַײר ַא ןוֿפ רעטכָאט רעד טימ טַאהעג הנותח ָאד טָאה ןוא
 רעבָא טָאה רע ,להק ןוֿפ סנרּפ ַא ןעװעג רָאי עכעלטע ןוֿפ ךשמב זיא רודניֿבַא *.טכערּפ
 ןוֿפ ןרָאי רע20 יד ןיא טָאה ,טכערּפמוג השמ ,רעטָאֿפ ןַײז ךיוא .םש ןטכעלש ַא טַאהעג

 טנעקעג טינ רעבָא טָאה ,להקה-סנרּפ ַא ןוֿפ טמַא םעד ןעמונרַאֿפ טרעדנוהרָאי ןט8
 ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא 1728 ןיא ןיא ןוא רעטלעג עשלהק יד ןוֿפ ןובשהו-ןיד ןייק ןבענּפָא

 טסערּפעגסיוא רע טָאה ,ןטרָאד ןוֿפ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא ידּכ .עמרוט רעשידָאװעיָאוו רעד
 רע זַא ,עיצַארַאלקעד עכעלטֿפירש ַא ץיװָארָאה (עיש) עשוהי רעבַײרש ןשלהק םעד ַײב
 ,םינמוזמב סנדליג עטיור 400 ךיוא יװ ,ןטיווק ןוא תונובשח עלַא טרעקעגמוא םיא טָאה
 .סיוא טָאה עיש .ךיז רַאֿפ ןעמונעגוצ ייז טָאה רע זַא ,טקידלושַאב םיא טָאה ןעמ סָאװ
 (1728 ץרעמ ןטס21 םעד) רעטעּפש רעבָא ,עיצַארַאלקעד עטגנַאלרַאֿפ יד ןהשמ טלעטשעג
 יד טָאה ןוא קידניס:עציוו ןוא קידניס ןשלהק ןוֿפ ןַײזַײב ןיא ןגיוצעגקירוצ יז רע טָאה
 55 רעכיב עשידָאװעיִָאװ יד ןיא ןבַײרשנַײרַא טזָאלעג גנונעקיילּפָא

 .לַארענעג רעד טָאה ,לָאצּכָא;ריטרַאװק םעד רַאֿפ םוכס םעד ןלָאצַאב טנָאקעג טינ טָאה ןעמ זַא 2

 עידרַאגעדרָאק ןיא ןרעסיג ןעמענ וצ ןלױֿפַאב יקסװָאקטסָאג יטנַאטסנָאק ,עװַאלוב רעטיֹורג רעד ןוֿפ טנַאכוידַא

 .תואיּפ יד ןוא ּפָאק םעד ,דרָאב יד ןלָאגּפָא םיא טרָאד ןוא

 .רעטַײװ עז ,עקשטילעװ ןיא עיסיֿמָאק רעשיכַײרטסע רעד ןוֿפ טקַא

 31 אזא {880. 2942. יקסיָאמַאז רעלצנַאק רעד טמיטשַאב םיא טול סָאװ ,טערקעד רעד טרָאד

 ןַײמ עז סמהרבַא שוֿבַײֿפ ןגעװ .1761.41:2 עשרַאװ טריטַאד ,ַײרעצנימ רעד ןוֿפ טנַאדעװיל ןרַאֿפ ןסוֿבַײֿפ

 .234--223 *ז ,ט111 -רצטעלביָאװַיי , יד ןיא לקיטרַא

 32 בוש , עקיבלעז סָאד ,ןשוֿבַײֿפ ףיוא סעגָאלקנָא 41, 17.14.

 33 /אאוא 2468 546 ןטס{סשט. 084. 1565--1793, 86. 22.17.1729. 0660 2160.



 279 עיצַארעדעֿפנָאק רערַאב רעד תצב עקָארק ןיא ןדִיי

 ּפיט רערעטנַאסערעטניא ןַא ךָאנ רעבָא ,ןטַאט ןרַאֿפ רעסעב ןעוועג טינ זיא רודגיֿפַא
 עיטַאּפמיס יד ןענּוװעג טָאה רע .שטיוָאמַאהַארבַא שוֿבַײֿפ םעדייא ןַײז ןעוועג זיא

 האשרה יד ןבעגעג דצ-סעלעקעי ןוֿפ םיאנוש יד ןבָאה םיא ןוא עיציזָאּפָא-להק רעד ןוֿפ
 .יֿפלק ַא ןעמוקרָאֿפ לָאז חסּפ דעומה-לוח ףיוא זַא ,טכַאמ רעשיסור רעד ַײב ןלעוּפוצסױא

 .עקעי השמ סָאװ ,סָאד קידנצונסיוא .לציּפש-רעטניה ַא ןוֿפ ןביוהעגנָא טָאה שוֿבַײֿפ
 עשרַאװ ןיא טכַארברַאֿפ ךעלטֿפעשעג טָאה שטיװָאנָארַא לארשי ,טלַא ןעוועג זיא סעל
 .ַארעדעֿפנָאק יד ןיא ןסעזעג ןענַײז רעדָא טָאטש ןוֿפ קעװַא רעדָא ןענַײז ערעדנַא ןוא

 שוֿבַײֿפ טָאה ,לביטש-להק ןיא ןעמוק טגעלֿפ לדנעמ ר"ד ןילב ןוא ,סעמרוט טשיט

 ,םיתב-ילעב קיצֿפוֿפ ןוא עכעלטע ןוֿפ הֿפיסַא ןַא 1772 רַאורבעֿפ ןט2 םעד ןֿפורעגֿפױנוצ
 :הטלחה ַאזַא ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ

 הליהק רערימזוק רעד ןוֿפ בצמ ןטכעלש םעד ןוא גנוקירדרעטנוא יד קידנעצז,
 ןוא ...םוטעמוא תולייח ענעדײשרַאֿפ בילוצ ,תוינערוּפ ןוֿפ ןטַײצ יד בילוצ ...עקָארק ַײב

 ןעמ סָאװ ,עגר רעדעי ןוֿפ ןוא העש רעדעי ןוֿפ ןייטשוצסיוא רימ ןבָאה םעד תמחמ דָארג

 קידייל זיא טָאטש רעזדנוא סָאװ טרֿפב ןוא ,ריּפַאּפ ןֿפױא ןעגנערבֿפױרַא טינ ןָאק

 זיא ץעגרע ןוֿפ ןוא ןטסַאל יד ןגָארט טינ ןֿפוא ןיאב ןיוש ןענָאק רימ ןוא ,ןרָאװעג

 ,וָאלרעד וצ טינ טמיטשַאב ףליה סטָאג טימ רימ ןּבָאה--עציטש ןוא ףליה ןייק ָאטינ

 ןבַײלקוצסױא ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא ,טָאטש ןוֿפ ןרעװ טײרּפשעצ הלילח ןלָאז ןדַײ זַא

 ,תונוּבשה-יאור :ןלעֿפ סָאװ ,םישָאר יד ןוֿפ לָאצ יד ןַײז וצ םילשמ ףיוא ןשטנעמ עכעלטצ

 עכעלטיא ןַײז ןומ ענעבילקעגסיוא ַײנ יד טָא .טַײל-סלהק ןַײנ ןוא שדקה ןוֿפ םיאבג

 .ֿפױא ןגעוװ ןגרָאז ןוא ןלָאצּפָא יד ןוֿפ הכרעה יד ןרילָארטנָאק ,םיֿבוט יד ףליה וצ עגר

 יג "ייז ןענָאמ
 ,ףליה ןיא רעדייא לָארטנָאק ןיא ןעגנַאגעג רעמ זיא עיציזָאּפָא רעד זַא ,קיטנָאק

 םיסנרּפ עקידנריטמַא יד ןײגנַײא טלָאװעג טינ לַאֿפ םוש ןייק רַאֿפ ןבָאה ףיורעד רעבָא

 ןטַארעדעֿפנָאק יד ןבָאה גָאט ןקיבלעז םעד דָארג זַא ,"לזמ, םעד טַאהעג ןבָאה ייז ןוא

 טינ טָאה עכלעוו ,ַײרעסיש ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא לעװַאװ סָאלש םעד ןעמונעגנַײא

 .ןדערפיונוצ ךיז טזָאלרעד

 יבגל טשרָאד-המקנ טימ לוֿפ .ןזָאלעגכָאנ טינ רעבָא טָאה שטיװָאמַאהַארבַא שוֿבַײֿפ

 עכעלנעזרעּפ טימ טינ ןוא תוקזיה עלעירצטַאמ טימ טינ ךיז רע טנכער ,סעסעלעקעי יד

 ןלַאװ עַײנ ןריֿפוצכרוד יבַא ,תועינמ עלַא ןכערבוצכרודַא טסילשַאב ןוא -"תונּכס

 רעװעקַארק רעד יװ ױזַא .רעגנעהנָא ענַײז ןוא ךיז רַאֿפ ןטַאדנַאמ עשלהק ןעמוקַאב ןוא

 ןעמ טָאה ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעשיסור ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה יקסווועשז עדָאװעיָאװ

 .יולרעד ַא ןעמוקַאב ךָאד ידּכ ,עשרַאװ ןיא טכַאמ רעטסכעה רעד וצ ןצמוקנָא טֿפרַאדַא

 .ןעוועג טינ עקָארק ןיא זיא טכַאמ עשילױּפ עקיטרָא ןייק שטָאכ ,ןלַאװ ןריֿפוצכרוד ףיוא שינעב

 .ַצנַאק םעד ךיז רַאֿפ ןעניוועג וצ ּפָא םיא טקילג ָאד ;עשרַאװ ןייק טרָאֿפ שוֿבַײֿפ

 ןשיסור ַא "גָאטימ וצלָאמ עכעלטע טצברַאֿפ רענצי ןוא ,קסװָאיצזדָאלמ חלג רעל

 .רעד יד ןלעוּפוצסױא ייז ַײב ידּכ ,ןריציֿפָא-בַאטש ערעדנַא ןוא (ןרַאמניַאו) לַארענעג

 ןקירעהעג ַא סױרַא טיג ןרַאמניַאװ *.להק רעװעקָארק ןיא ןלַאװ !ריֿפוצכרוד שינעביול
 .סױרַא המּכסה ןַײז ףֹּכיּת טיג רעד ןוא ץיוושלעבצ טנַאדנעמָאק רעװעקָארק םעד לעֿפַאב

 ,ננוניימ עקיביגסָאמ.טינ ןַײז/ סיוא יברעד זיולב טקירד רע ,שינעביולרעד ַאזַא ןבעגוצ

 34 1(2/41/ ןוֿפרעד ,ץיװָארָאה סחנּפ ךרוד לַאניגירָא ןשיערּבעה ןוֿפ טצעזעגרעביא ,טקַא רעשילױֿפ

 .שילוּפ עטזַײרגרַאֿפ סָאד

 55 ,1616051ס, 1:06/6 תגפתג 40 קס52618062 1 םג {16:ץסג רטצמ2210626װ10 52ת01 6

 טס0ק152/1* סעיציזַאּפ עקינַײא .שטיװָאמַ;הַארבַא שוֿבַײֿפ ןוֿפ עטכַארטעגסיוא רעדָא תואצוה עתמא ;ענַײז סָאד

 .010160516 : רעטַײװ סָאד ריטיצ ךיא .ענעבירטצגדעביא סיוועג ןענַײַז

 30 ץץסוסתפ|ס, א. 1.



 ציצ;ראלצֿפנָאק רערַאֿב רעד תצב עקָארק ןיא ןדי 200

 רעשיסור רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד וצ טסַאּפעגוצ ןַײז טעװ להקה-דעװ רצַײנ רעד זַא
 ןוא ןענָאיּפש ,ןרוֿפ ,ןעגנורעוויל ןוֿפ טרּפ ןיא ַײס טעטילַאיָאל ןוֿפ טרּפ ןיא לס ײמרַא
 - .ףכַײלג סָאד

 -ַארבַא שוֿבַײֿפ םיא טָאה ,טעטילַאיָאל ןַײז ןיא טנַאדנעמָאק םעד ןרעכיזרַאֿפ וצ ידּכ
 ?,סנדליג עטיור 500--טגָאזעג תודע ןיילַא רעטעּפש טָאה רע יוװ--ןבעגעג שטיװָאמַאה
 קעװַא ץיוושלעבע זיא ,ןלַאװ יד ןגעוו טּפירקסער םעד ןעמוקַאב טָאה רע רעדייא ךָאנ רעבָא
 .רַאֿפ טָאה גרעבמערַאטש ךיוא .גרעבמערַאטש קינװָאקלוּפ ןעמונרַאֿפ טָאה טרָא ןַײז ןוא
 עשיסור יד עכלעוו ,ןצונ םעד, ךייש סָאװ רעײגרָאֿפ ןַײז ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעצד ןטָארט
 ןריטרָאּפַאר וצ ןעניז םעד ןיא טנַאלּפעג טָאה ןוא ,"להק ןטלַא ןוֿפ טַאהעג טָאה גנוריֿפנָא
 ןוֿפ ןעד יצ) ןעקנעש ךרוד געוו םעד ןֿפָאלרַאֿפ טָאה שוֿבַײֿפ רעבָא ,טכַאמ רערעכעה רעד
 טבַײרש ןציטָאנ ענַײז ןיא ,ןטַאקוד 200 קינװָאקלוּפ רעה םעד (!ןעלטימ ענעגייא ענַײז
 ךָאנ ןבעגעגכָאנ טָאה גרעבמערַאטש זַא, ,גנוקרעמַאב עטנַאסערעטניא ןַא ןַײרַא שוֿבַײֿפ
 ןָאטעג רע טָאה (ןטַאקוד 200 ןעמונעג טָאה רע תעב) ָאד רָאנ ...ןייטשוצ ןוא ןטעב ךסַא
 עטלַא יד ןוֿפ ןעמונעג רע טלָאװ ,טלָאװעג טלָאװ רע ביוא םערָאװ ,הֿבוט עסיורג ַא
 *5 "ןעַײרד ןיא םיסנרּפ

 יד טליּפשענּפָא שוֿבַײֿפ טָאה טנַאה רעד ףיוא שינעביולרעד סגרעבמערַאטש טימ
 רעד ןיא יֿפלק יד ןריֿפוצכרוד :ךָאנ ץצזעג ןטיול ןסָאלשַאב ןוא טסילַאמרָאֿפ ַא ןוֿפ עלָאר
 רעטנַאקַאב ַא ,יקסװָאנַא וו ד רוק רעטכיר רעשידִיי רעד .רעטכיר ןשידִיי םעד ןוֿפ ץנעטסיסַא
 קידנטלַאהַאבסױא ,עקָארק רעסיוא ץעגרע ןסעזעג זיא ,ןטַארעדעֿפנָאק יד ןוֿפ רעגנעהנָא
 טָאטש רעשידִַיי רעד ןיא ןעגנערבוצּפָארַא םיא ידּכ .ןענָאיּפש רעװעקסָאמ יד רַאֿפ ךיז
 רעװעקָארק ןוֿפ רעטכיר םעד ,ינעדַאב ןַאיטסַאבעס וצ שוֿבַײֿפ ךיז טדנעװ ,רימזוק ןיא
 ןיא ןרינעװרעטניא וצ םיא טעב רע ןוא ,ַײרעצנימ רעד ןוֿפ רָאטקעּפסניא ןוא סָאלש
 ןעמונעג ינעדַאב טָאה ןטַאקוד 100 ןוֿפ וַײרּפ ןרַאֿפ .טָאטש ןוֿפ רוטַאדנעמָאק רעד
 םיא ַײב טלָאמעד ןוא ןגרעבמצרַאטש גָאטימ וצ ןטעברַאֿפ טָאה רע .עיסימ יד ךיז ףיוא
 טימ טגרָאזרַאֿפ ?.ןימרעט ןצרוק ַא ףיוא ןַײשטיילג ַא ןיקסווָאנַאװדרוק רַאֿפ טלעוּפעגסױא
 רעבָא ךיז טָאה רע ;רימזוק ןייק ןעמוקעגנָא רעטכיר רעשידַיי רעד זיא ,ןַײשטיײילג ַא
 .ןטַאקוד 100 ימ ןַײז רַאֿפ ןוא תואצוה-צזַײר ןלָאצַאב טזָאלעג

 ןרָאװעג זיא דעװ רעטלַא רעד ;להק םוצ ןלַאװ עַײנ ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז טציא
 ,שטיװָאמַאהַארבַא שוֿבַײֿפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענַײז םיסנרּפ רַאֿפ ןוא טצעזענּפָארַא
 יטסנָאק ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ ךַײלג .םילּכ.יאשונ ערעייז ןוא יקצינבָאטס לשרעה
 .ָאלרַאֿפ יד רַאֿפ תונובשח יד ןוֿפ לָארטנָאק ַא טריֿפעגכרוד להק רעַײנ רעד טָאה ,טרִיוט
 סייו סָאװ ,רערעדעי זַא ,'העדומ, ַא טזָאלעגסױרַא רע טָאה ַײברעד ,רָאי ריֿפ ענעֿפ
 טלװעַאב זיא טינ ןעװ ןבָאה םיא סָאװ ןיא ,ןַײז הדומ העוֿבשה חוּכב לָאז ,סעּפע
 .םירֿבח ענַײז ןוא שטיװָאנָארַא לארשי

 לָאמ עקיניא ןלארשי טזָאלעג שוֿבַײֿפ טָאה ,ןעשטוקרעד וצ רעמ ךָאנ םיא ידּכ
 רעיײז ַא םיא ףיוא ןבעגסױרַא ךָאנרעד ןוא לוש רעטלַא רעד ןיא ענוק ןיא ןצעונַײרַא
 עצרַאװש ַײב לוש רעקיבלעז רעד ןיא ןרָאװעג טנעיילעגרעביא זיא סָאװ ,ןיד-קסּפ ןברַאה
 -דימשעג ַא ןענַאטשעג לארשי זיא ןיד-קסּפ םעד ןענעייל ןתעב .ןזָאלב-רֿפוש טימ ןוא טכיל
 יװ ,ּפערק טימ ןעגנַאהַאב ןעװעג זיא לוש ןיא טָאטש ןַײז ןוא ןטייק ערצווש ןיא רעט
 .ןטיוט ַא ךָאנ

 5 1:616מ916, אז. 2.

 38 ןטנ0סתו א; 3.

 39 1ט0:06תמ, 1{ 4.

 40 ןטנסס|וע .עיִציזָאּפ רעד ןוֿפ רעמונ ַא ןָא
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 זיב טָאטש רעד רעביא טריֿפעגמורַא ןלארשי ןעמ טָאה עינָאמערעצ רעד טָא ךָאנ
 וצ טוּורּפעג טָאה-הנקז עקירָאי-קיצעביז ַא--ענַײז עמַאמ יד ןעו ןוא ,ןַײרַא הסיֿפּת ןיא
 ףיוא ןלַאֿפעגקעװַא זיא יז זַא ,ןָאטעג ץעז ןקרַאטש ַאזַא שוֿבַײֿפ ריא טָאה ,ןייגוצ םיא
 .תושלח דרע רעד

 ןשוֿבַײֿפ טָאה בַײװ ןַײז ןענַאװזיב ,ןכָאװ עכעלטע ןסעזעג לארשי זיא הסיֿפּת ןיא
 םיא טָאה טציא טשרע .טרצװ םעד ןטַאקוד 300 תונּכשמ ןוא םינמוזמ ןייק טכַארבעג טינ
 רע זַא ,ןרעװש ךעלרע טזומעג םיא טָאה לארשי רעבָא ,עמרוט ןוֿפ טַײרֿפַאב שוֿבַײֿפ
 .עגרעטנוא רע טָאה קיטַײצכַײלג ;ןטכירעג עשיכולמ יד ןיא רשוי ןייק ןכוז טינ טצו
 ןָא ןוא ןליוװ ןטוג ןטימ ןבעגעג ןשוֿבַײֿפ רע טָאה ןטַאקוד 300 יד זַא ,ֿבתּכ ַא ןבירש
 7 ,גנַאװצ ַא

 ךַײלג רע זיא ,הסיֿפּת רעד ןוֿפ ןרעיומ יד ןזָאלרַאֿפ טָאה לארשי רָאנ יװ רעבָא
 טָאה ןוא טסעטָארּפ ןקידנרענוד ַא טכירעגדָארג םעד וצ ןבירשעגנָא ,עקָארק ןייק קעװַא
 .עשרַאװ ןיא ןרָאטקעטָארּפ ענַײז וצ ןרָאֿפוצקעװַא ידּכ ,דרעֿפ ןעגנודעג

 ןֿפורקירוצ לָאז יז ,בַײװ סלארשי ןלױֿפַאב ןוא טריטנעירָא ףּכיּת ךיז טָאה שוֿבַײֿפ
 טָאה ,טגלָאֿפעג טינ לעֿפַאב םעד רעבָא טָאה יז ןעװ .טָאטש רעשידִיי רעד ןיא ןַאמ ריא
 םרח םעד ןֿפורסױא ןוא םרח ןיא ןלארשי ןגײלנַײרַא תבש ןטסטנעָאנ םעד ןסייהעג רע
 :ַײב ןסייהעג רע טָאה ,המקנ טימ ןקיטצזוצנָא ךיז רעמ ךָאנ ידּכ ןוא .ןלוש סקעז ןיא

 .טכַאנ 15 ןוֿפ טרָאקסע ןַא רעטנוא יז ןריֿפקעװַא ןוא בַײװ סלארשי ןקעװֿפױא טכַאנ -
 ףיא םרח םעד ןרעהסיוא טרָאד לָאז יז ,לוש רעטלַא רעד ןיא סנרעטמַאל טימ םירמוש
 ןעמונעגוצ ,ןעװעג םקונ שוֿבַײֿפ ךיז טָאה סלארשי רעטכָאט רעד ןיא ךיוא .ןַאמ ריא
 ןדנ ןיא טגײלעגנַײא טָאה רעטָאֿפ ריא סָאװ ,ןעלסקעװ יד ןתח ריא ַײב דלַאװג טימ

 ;טָאטש רעשידִײי רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,גנידצלַא ןגעוו טסּוװעג טָאה לארשי
 רעביא ךיז טעװעקצדזיא שוֿבַײֿפ ױזַא יװ ,ןעוװעג עידומ םיא ןבָאה דנַײרֿפ עטוג ענַײז
 .ירעד טָאה רע ,עטסטנצָאנ ענַײז ןוא םיא טצומשַאב רע יװ ןוא רעטכָאט ןוא בַײװ ןַײז
 רעשיטנַאּפוקָא רעד וצ ןגָאלשרעד וצ ךיז יבַא ,ימ ןייק ןוא טלעג ןייק טגרַאקעג טינ רעב
 םַײב ןגָארקעגסױרַא רע טָאה םיצירּפ עטנַאקַאב ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד .טכַאמ
 סע ,ןגרעבמערַאטש וצ לעֿפַאב ַא ווָאקיביב לַארענעג יײמרַא רעשיסור רעד ןוֿפ רידנַאמָאק
 ןוא עקידרעירֿפ יד ןשיװצ תקולחמ רעד חוּכמ גנושרָאֿפסױא יד ןרעװ טַײנַאב ףּכיּת לָאז
 עשלהק יד ץוחַא זַא ,טגנַאלרַאֿפ ווָאקיביב טָאה ַײברעד .םיסנרּפ עשלהק עקיטציא
 ךיוא ןקילײטַאב ךיז גנושרָאֿפסױא רעד ןיא ןלָאז ,רבדב עגונ ךָאד ןענַײז סָאװ ,םיסנרּפ
 .ןריציֿפָא עשיסור ערעכעה ייווצ

 .רָאֿפסױא רעד ןוֿפ גנוַײנַאב רעד רַאֿפ טַאהעג ארומ טָאה שטיװָאמַאהַארבַא שוֿבַײֿפ

 ןינע ןצנַאג םעד וצ ךיז ןלעװ סע יױזַא יו ,טסוװעג טינ טָאה רע זַא טרֿפב ,גנוש
 גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד טלדּתשעגסיוא רעבירעד טָאה רע ;ןריציֿפָא עשיסור יד ןעיצַאב

 ייװצ ךיוא ןַײזַײב ןענעק ןלָאז תודע יד ןוֿפ גנושרָאֿפסױא רעד ַײב זַא ,ינעדַאב ןוֿפ
 רעשיסור רעד דצמ ןסעזעג עיסימָאק רעד ןיא ןענַײז םורַא ױזַא .עטמַאַאב עשילוּפ
 ;ןעמָאנ ןַײז טינ ןענעק רימ סָאװ ,ןַאטיּפַאק ַא ןוא װעשַאביצרַא רָאיַאמ ; רוטנַאדנעמָאק
 ןוֿפ טַאגעלעדבוס רעד ןוא יקסװָאנַאװדרו רעטכיר רעשידִַײי רעד :דצ ןשילױּפ ןוֿפ
  טקישעג וליֿפַא טָאה רע .ןעמעלַא טֿפױקעגרעטנוא טָאה שוֿבַײֿפ .יקציווָארק ,עקָארק
 צּפַאנק ַא טַאהעג ןוֿפרעד רעבָא טָאה רע .סרעבַײרש יד וצ ןוא רעשרָאֿפסױא יד וצ תונּתמ
 גנולדנַאהרַאֿפ רעד ןוֿפ לָאקָאטָארּפ םעד טָאה וועשַאביצרַא רָאיַאמ רעד תמחמ ,הלוצּפ
 םוצ ןילּבול ןייק טקישעגקעװַא ףּכיּת םיא טָאה רענעי ןוא ןגרעבמערַאטש ןבעגעגרעביא
 41 ענער ןָאֿפ לַארענעג

 41 ןט166ח !אז 0--7.
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 צליויצ טימ רוטנַאדנעמָאק רעשיסור רצנילבול רעד ןיא ךיז טמענרַאֿפ סע רעצוו
 ןקיש טזומעג רעבירעד טָאה שוֿבַײֿפ .טסּוװעג טינ רענייק עקָארק ןיא טָאה--םינינע
 רעד זַא ,ןעוװעג עידומ דלַאב םיא טָאה חילש רעד .ןייגרעד סָאד לָאז רע ,דהוימ חילש ַא

 סעשוֿבַײֿפ ןוא ףליהעג רעקילָאמַא סירבָאל ,ןַא ש ָא ה רָאיַאמ זיא רַאסימָאק רעליוויצ

 טקישעגקצװַא םיא שוֿבַײֿפ טָאה ,דצ ןַײז ףיוא ןעיצוצרעבירַא םיא ידכב .דנַײרֿפ רעטוג ַא

 ןייק טקישצגקירוצ ןַאשָאה ייז טָאה ,ןטקַא יד וליֿפַא טנעיילעגרעביא טינ ,ןטַאקוד 0

 -ֿםערַאטש .ןינע םעד ןרטַּפּפָא ןילַא לָאז רע ,ןגרעבמערַאטש וצ לעֿפַאב ַא טימ עקָארק

 םענעזצוװעג םעד ,רעטסַאש רטָאיּפ טנערעֿפער םעד ןבעגעגּפָא ןטקַא יד טָאה גרעב

 טָאה רענעי .רוטנַאדנעמָאק רעד ןוֿפ ןטמַאַאב ַא טציא ןוא עקָארק ןוֿפ רעטסַײמרעגריב

 ןלָאצַאב ןסייהעג םיא ןוא דלוש סעשוֿבַײֿפ טנעקרענָא טָאה ,ןינע ןצנַאג םעד טקוקעגכרוד

 .הליהק רעשידִַיי רעד 100 ןוא ןלארשי ןטַאקדד 0

 ןעמ לַײװ ,עיצַאלעּפַא ןַא ןבעגוצנָא ןבעגעגנַײא טינ לָאמ סָאד ךיז טָאה ןשוֿבַײֿפ

 .רעד רעירֿפ יד ןלָאצַאב וצ ןעגנוװצעג ןוא הרימש ַא רעטנוא ןעמונעג ךַײלג םיא טָאה
 ןוא עמרוט ןיא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה ןלָאצנַײא ןכָאנ ךיוא רעבָא ?,סעמוס עטנָאמ

 ןוֿפ טשרצוצ ,טכַאמ רערעכעה רעד ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ עקידרעטַײװ ףיוא טרַאװעגנּפָא

 .רעשיכַײרטסע רעד ןוֿפ ףוסל ,רעשיסַײרּפ רעד ןוֿפ רעטעּפש ,רעװעקסָאמ רעד
 עקָארק ןזָאלרַאֿפ טכַאמ ןוא ײמרַא עשיסור יד טָאה טַײצ רעד ןיא דָארג םערָאװ

 ךיוא ייז ןענַײז ךיג רָאג רעבָא ;ןסַײרּפ יד טעטש ייווצ יד ןטָארטעגּפָא ןוא רימזוק ןוא

 םעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ טעטש עדייב ןענַײז 1772 ינוי ןט11 םעד ןוא קעװַא

 ןזָאלרַאֿפ רעכַײרטסע יד ןבָאה םורַא טַײצ רעסיוועג ַא ןיא .רע טילימ ןשיכַײרטסע

 יד .לסַײװ ןוֿפ גערב ןטכער ןֿפױא טגיל סָאװ ,רימזוק ךיז רַאֿפ קידנטלַאהנַײא ,עקָארק

 ךָאנרעד ,עקשטילצוו ןיא טשרצוצ טגדרָאעגנַײא ןָא טלַא*ד לַארענעג טָאה רוטנַאדנעמָאק

 רענעֿפורעג ױזַא רעד ןזיולב ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא זיא עקשטילעװ ןיא ;ענרָאט ןיא

 =םוַאב ןָאֿפ ףעזָאי ןרָאװעג זיא ןַאמטּפיוה-זַײרק ןוא טמַאזַײרק

 עיצַאוטיס רעד ןיא טריטנעירָא ךיג ךיז ןבָאה להק ןקידרעירֿפ ןוֿפ רעדילגטימ יד

 -סױרַא ייז ןבָאה ,עמרוט ןיא ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא שוֿבַײֿפ סָאװ ,סָאד קידנצונסיוא ןוא

 עַײנ יד ןוֿפ קֿפוד םעד ןּפַאטנָא לָאז רע ,ןשטיװָאנָארַא לארשי עקשטילצוו ןייק טקישעג

 םעד טלעטשעגרָאֿפ םיא טָאה ןוא ןענָאטלַא'ד וצ ןגָאלשעגוצ ךיז טָאה לארשי .רעשרעה

 טמוק סע סָאװ הגשה ןייק קידנבָאה טינ ,רענעי ןוא גנוטכַײלַאב ןַײז ןיא ןינע ןצנַאג

 םעד עקָארק ןייק טקישעגסױורַא ףֹּכיּת טָאה ,טָאטש רעשידַיי רעד ןיא ןרָאי טניז רָאֿפ

 רעכלצעוו ,ןיקסלָאװָארבָאד ףליה וצ ןבעגעג םיא טָאה ןוא קַאזנַאמ רָאטידוַא-טנַאנעטײל

 *'רעטכיר רעשידִיי רעד רעכַײרטסע יד ַײב ןרָאװעג ךיג רָאג זיא

 ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה ,רעכערברַאֿפ ַא יװ טלדנַאהַאב קַאזנַאמ טָאה ןשוֿבַײֿפ

 רעטנוא ןקיש םיא רע טגעלֿפ רעטכיר-שרָאֿפסױא םעד וצ ןוא סעצָארּפ םוצ ןוא עמרוט

 עדייב וצ טקישעג טָאה שוֿבַײֿפ סָאװ ,תונּתמ יד ןֿפלָאהעג טינ וליֿפַא ןבָאה סע .הרימש ַא

 ןסייהעג רע טָאה ָאד ןוא לוש ןיא ןדִיי יד ןֿפורעגֿפױנוצ טָאה קַאזנַאמ תמחמ ,עטמַאַאב

 לייט ןטסערג ןיא ןענַאטשַאב ןיא סָאװ ,םעַײנ ַא ןלייווסיוא ןוא להק ןטלַא םעד ןטערטּפָא
 .דצ סעסעלעקצי ןוֿפ

 42 10146ח, אז 9.
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 .נַאמ טגָאלקעגנָא ףֹּכיּת טָאה ןוא ַײרֿפ רעד ףיוא סױרַא שוֿבַײֿפ זיא ףוס-לּכ-ףוס
 ןָאטלַא'ד טָאה .טכַאמ רעשיכַײרטסע רעד ןדָאש ןעגנערב ןיא ןוא דחוש ןעמענ ןיא ןקַאז
 -ונעגנָא טינ סולשַאב ןייק רע טָאה אֿפוג ןינע ןגעוו רעבָא ,ןריטסערַא ןקַאזנַאמ טזָאלעג
 רעבירעד זיא גרעבמעל ןייק .ג ר ע במ על ןייק םוינרעבוג ןיא טקישעגרעבירַא םיא רָאנ ,ןעמ
 .ערעקרַאֿפ וצ ?לַײװרעד, ןטָארעג זיא םיא ןוא ,רעװש סעשוֿבַײֿפ ,רודגיֿבַא ןרָאֿפעגסױרַא
 +ןשרָאֿפפױא לָאמ ַא ךָאנ ךַאז יד לָאז ןעמ ידּכ ,עקשטילעוו ןייק ןינע םעד ןעוו

 רָאיַאמ םעד ןבעגעגרעביא ןינע םעד ןַאמטּפױהזַײרק רעד טָאה עקשטילעוו ןיא

 ,ןשוֿבַײֿפ ןֿפורעגסױרַא ןבָאה ןרַאסימָאק עַײנ יד ןוא ,ןיקסוװַאלסָאמָאד ןוא ןייטש

 טנַארעװיל רעד ןרָאװעג זיא רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא טכַארברַאֿפ טלָאמעד טָאה רע רעבָא
 ןַא עשרַאװ ןייק טקישעגכָאנ םיא טָאה םוַאב .רעקשער לַארענעג ןשיכַײרטסע ןוֿפ
 ןכַאמוצ םיא ןעמ טעװ ,טינ ךיז רע טלעטש רעמָאט זַא ,הארתה ַא טימ גנורעדָאֿפסױרַא
 ןוא ןטֿפעשעג ענַײז ןפרָאװעגקעװַא טָאה שוֿבַײֿפ .בַײװ ןַײז ןריטסערַא ןוא םָארק יד

 ןיהַא רע זיא ,ןריטסערַא טינ לָאמַא רעדיו עקשטילעוו ןיא םיא לָאז ןעמ ,ארומ סיוא
 .ןינעדַאב ןוֿפ גנוטיילגַאב רעד ןיא ןרָאֿפעגקעװָא

 רעזייק םעד טגנַאלרעד ,שטיװָאניבַאר המלש ,םעדייא סעסעלעקעי השמ טָאה םיּתניב

 טורטורֿפב רע טָאה םיא ןיא סָאװ ,,,61ג 21!טת40ז1221985165 !תנחנס0121965טס0" 11 ףעזָאי
 |ז ףעזָאי .טַײל.סלהק עקידנריטמַא יד ןוֿפ "דחוש סעד ןוא תוֿבנג, יד ןגעו טלייצרעד
 טָאה רָאטַאנרעבוג רעד ןוא םוינרעבוג רעגרעבמעל םוצ השקב יד טקישעגרעביא טָאה
 +ןעגנוקידלושַאב יד ןשרָאֿפוצסױא עיסימָאק ַא טלייטעגסיוא

 .רימזוק ןיא הלשממ עשיכַײרטסע יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 1ז

 ןשיווצ תוקולחמ ,גירקרעגריב ןוֿפ דָהיִרעּפ ןיא ,טַײצ רעכעלרעדיוש רעד טָא ןיא

 רצרימזוק םעד ןוא ןדִײ יד ןשיװצ ףמַאק ןוֿפ ךשמה רעד סיוא טלַאֿפ המודּכו ןדַײ

 *עקָא רק ןטימ ךיוא ןוא טָאטש רעשידִיי רעד ןיא ןעלדנַאה וצ טכער ןגעוו טַארטסיגַאמ

 .עקָארק ןיא הכָאלמ ןוא לדנַאה ןגעוו טַארטסיגַאמ ר ע וו

 ָאטינ ןענַײז סע ּוװ ,טעטש יד ןיא זַא ,טמיטשַאב טָאה 1768 ןוֿפ עיצוטיטסנָאק יד

 טָאה יז ;ןטקַארטנָאק-סלדנַאה ןרעװ ןסָאלשעג ייז טימ ןלָאז ,ןדַײ יד טימ ןכַאמּפָא ןייק

 יד ױזַא יו ,וצרעד וויטַאיציניא יד רעהעג סע ןעמעװ וצ ,ןבעגעגנָא טינ יונעג רעבָא

 טינ ללכב ליוװ טַארטסיגַאמ רעד בוא ,ןָאט ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא ןעזסיוא ןֿפרַאד ןכַאמּפָא

 ,רימזוק ןיא ןוא עקָארק ןיא טכַארטַאב עגַארֿפ עקיזָאד יד טָאה ןצמ .ןכַאמּפָא ןייק ןסילש

 (1768) טלָאמעד דָארג לַײװ ,רעטַײװ ןעמוקעג טינ טָארט ןייא ןייק ףיוא זיא ןעמ רעבָא

 טָאטש יד ןבָאה ייז ךָאנ ןוא עקָארק ןייק ןסירעגנַײרַא ןטַארעדצֿפנָאק יד ךיז ןבָאה

 ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה עיצַאּפוקָא עשיסור יד יװ ױזַא רעבָא .רעטיװעקסָאמ יד ןעמונרַאֿפ

 ןוא סרעגַאל-הרוחס ןוא ןעמָארק ערצעייז טנֿפעעג רעדיוװ ןבָאה עקָארק ןיא ןדַי יד ןוא

 ךיז טָאה--ןעגנורעוויל עשירעטילימ יד ַײב טנידרַאֿפ טכעלש טינ ןבָאה ייז ןוֿפ עקינייא

 ןגָארטעגנַײרַא רעדיװ טָאה ןוא גָאטיו ןקיבייא ןַײז ןָא טנָאמרעד טַארטסיגַאמ רעד

 ןדָיי יד ףיוא גָאלקנָא ןַא עשרַאװו ןיא טכירעג ןשירָאסעסַא ןיא

 -טסיגַאמ רעד ןכלצוו ףיוא ,סעצָארּפ רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1769 ינוי ןטס30 םעד

 --הליהק עשידִי יד ,יקסנימָאלס ןעצומָאּפענ ןַאיא ךרוד טלעטשצגרָאֿפ ןעוועג זיא טַאר

 םידדצ יד יװ תויה ,טגײלעגּפָא ןינע םעד טָאה טכירעג סָאד .יקסװעלעּפָא ינָאטנַא ךרוד

 זיא גנולדנַאהרַאֿפ עקידרעטַײװ יד ?ןטנעמוקָאד יד טלעטשעגוצ טינ סנטַײצַײב ןבָאה

 45 םזס+1סמפ|6, !וז. 10.

 46 תו/ לט. 4
 4 ,אזסת. (ג{סוװמס יש '/ 8:82861ס. !סואמ 159650:8, 1 4, טע- 208, אז. 6, 44. 1709,.31.1-
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 רעד זיא לָאמ סָאד ,1770 רעבמעװָאנ ןט7 םעד ה"ד ,םורַא רָאי ייווצ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ
 ןטָארטרַאֿפ טָאה ןדִיי יד ,יקסעשזבָאלַאיב לעװַאּפ ךרוד ןטָארטרַאֿפ ןעוועג טַארטסיגַאמ
 ,1609 רָאי ןוֿפ ךַאמּפַא םעד טגײלעגרָאֿפ טָאה רע .יקסװעלעּפָא טַאקָאװדַא רעירֿפ יו
 זיא םיא ןוֿפ סָאװ ןוא 1630 רָאי ןיא טקיטעטשַאב טָאה רעטרעפ רעד װַאלסידַאלװ סָאװ
 םעד רעטנוא רעטנורַא טינ ןדִיי יד ןלַאֿפ טקילֿפנָאק ַא ןוֿפ לַאֿפ ןיא זַא ,ןעגנורדעג
 דצמ טַאקָאװדַא רעד }עיצקידסירוי רעשידָאװעיָאװ רעד רעטנוא רָאנ ,טכירעג ןשירָאסעסַא
 ָאי זיא טכירעג רעשירָאסעסַא רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ,יקסעשזבָאלַאיב ,טַארטסיגַאמ םעד
 .1764 ןוֿפ עיצוטיטסנָאק רעד ףיוא ַײברעד ךיז קידנֿפוררַאֿפ ,ןטּפשמ וצ טנעטעּפמָאק
 טָאה ןוא טַאקָאװדַא ןשידִיי םעד ןוֿפ ןריֿפסױא יד טימ ןעװעג םיּכסמ טָאה טכירעג סָאד
 ,ןעימ ךיז לָאז רע ,גנוקרעמַאב רעד טימ עדָאװעיָאװ רעװעקָארק םוצ ןינע םעד טקישעגרעביא
 םוצ עיצַאלעּפַא רעַײרֿפ ַא טימ ,ךַאמּפָא-סלדנַאה ַא ךיז ןשיווצ ןסילש ןלָאז םידדצ יד זַא
 *5 טכירעג ןשירָאסעסַא

 יקסווועשז עדָאװעיָאװ רעוװעקָארק רעד טסּוװַאב יו ךיז טָאה ןדִיי יד ןוֿפ קילגמוא םוצ
 רעד ןוא ,ןענינּפער ךרוד וצניהַא טּפעלשרַאֿפ ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעשיסור ןיא ןענוֿפעג

 ךיז טָאה ,ןטַארעדעֿפנָאק יד ןוֿפ רעגנעהנָא ןַא יו ,יקסוָאנַאװדרוק רעטכיר רעשידָיי
 סָאװ ,ןַאגרָאטכַאמ ןייק ןעװעג טינ זיא ןכב ?.טָאטש רעד רעסיוא ץעגרע ןטלַאהַאבסיוא

 טצונעגסיוא סע טָאה טַארטסיגַאמ רעד ןוא ,טנעה ענַײז ןיא ןעמענ ןינע ןקיזָאד םעד לָאז
 .תורוחס ןריקסיֿפנָאק ןוא ןעמָארק עשידִיי ןכַאמוצ ןעמונעג טנַאה רענעגייא ףיוא טָאה ןוא

 ךרוד טָאה רע ןוא ץיוושלעבע טנַאדנעמָאק םוצ קעװָא הללי ַא טימ ןדַי יד ןענַײז
 ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,עשרַאװ ןיא ןרַאמנַײװ לַארענעג ,טנַאדנעמָאק ןַײז טגצרֿפעגנָא ווירב ַא
 50.ןינצ ןקיזָאד םעד ןיא

 ךיז ןשַימוצנַײרַא טנַאדנעמָאק רעװעקָארק םעד ןטָאברַאֿפ ללכב טָאה ןרַאמנַײװ
 ןענוֿפעג טַארטסיגַאמ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןבָאה לַײװרעד ןוא +!,ןינע ןַא םענַײז טינ ןיא
 רעבמעצעד ןט8 םעד) טלעוּפעגסיױא םיא ַײב ןבָאה ןוא טסוגיוא ווַאלסינַאטס גיניק םוצ געוו ַא
 טָאברַאֿפ סָאװ ,1750 רָאי ןוֿפ טערקעד סנטירד םעד טסוגיוא ןוֿפ גנוקיטעטשַאב ַא (9
 יד ןֿפור טזָאלעג ףּכיּת טָאה טַארטסינַאמ רעד .לדנַאה עקָארק ןיא ןריֿפ וצ ןדִיי יד
 ,טערקעד ןכעלגיניק םעד ןענעיילרעביא ןכָאנ ,טָאה ןוא זױהטָאר ןיא עטסטלע עשידִיי
 רעבמעצעד ןט17 םעד *ןעלדנַאה ןועהֿפיוא ןוא ןעמָארק יד ןסילש וצ ףּכיּת ןלױֿפַאב
 םעד ייז ןבָאה םעד ץוח ןוא ?יטסעטָארּפ ַא דָארג ןיא ןגָארטעגנַײרַא ןדַיי יד ןבָאה 0
 ןיוש טביײה טַארטסיגַאמ רעד זַא ,טסעֿפינַאמ ַא טלעטשעגוצ שדוח ןקיבלעז ןוֿפ ןטס9
 רעד *41761--1742 ןרָאי יד ןיא יו טקנוּפ ,ןגעמרַאֿפ שידִיי ןריקסיֿפנָאק וצ ןָא רעדיו
 ּרָאונַאי ןט3 םעד ןוא תוקזחמ עּפַאנק טכַאמעג ןטסעטָארּפ יד ןוֿפ רעבָא טָאה טַארטסינַאמ
 ןכעלגיניק םעד ןכעלטנֿפערַאֿפ קרַאמ ןוֿפ ןגָאר ריֿפ עלַא ףיוא טזָאלעג רע טַאה 1
 .כיזרָאֿפ .תורוחס עשידַיי טריקסיֿפנָאק ,קיטכיזרָאֿפ ץנַאג םגה ,רעטַײװ טָאה ןוא טערקעד
 טעװ ױזַא יו ,טסּוװעג טינ טָאה רע לַײװ ,רַאֿפרעד ןעוועג טַארטסיגַאמ רעד זיא קיט
 ןציושלעבע וצ עיצקורטסניא סנרַאמַײװ ;טכַאמ עשיטנַאּפוקָא יד ןעיצַאב םעד וצ ךיז

 48 ןט10סתו, קי 148--9, אז 1, 48. 7.14.1770-

 ןבױא ע 49

 ,יקסבישטּפָאנָאק ןבעגעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק רעצנַאג רעד ןיא סָאװ ,טנַאסערעטניא 0

 .ןדיי רעװעקָארק יד ןגעו טנָאמרעד טינ טרעוװ

 50 ,/א 1 {סזמ. ןאז6 1312, 16:4510144 0. ס4 ק. 89.

 52 617, 861 203, מת. 489.

 .819/ ,לֵאְניִגירֶא 3

 54 10:4סז.
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 ןוא ןטסעטָארּפ הרדס עַײנ ַא ןָא ךיז טבייה סע ??טנַאקַאב ןעװעג טינ טָאטש ןיא זיא
 .רעד .טכירעג ןשירָאסעסַא םוצ קירוצ ןינע רעד ךיז טרעק רעדיוװ ןוא ןטסעטָארּפ-ןגעק
 םעד ןרעכיגרַאֿפ וצ - רעכעלטסירק רעד ,טימעג קרַאטש ךיז םידדצ עדייב ןבָאה ַײב
 רימזוק ןיא טייטש ײמרַא עשיסור יד לַײװ ,םיא ןּפעלשוצּפָא--רעדיװ ןדַײי יד *' ,ןימרעט
 רעייז וצ ןעמוקוצ טינ ייז ןענעק םעד ץוח ןוא ןרעיומ יד ןטכיררַאֿפ וצ ייז טגניווצ ןוא
 םיסנרּפ עשידִיי יד ךיוא .ןטנעמוקָאד עקיטיינ יד ןגירקוצסױרַא טרָאד ןוֿפ ידּכ ,וויכרַא
 יז לַײװ ,עשראוװ ןיא ןרינעוװרעטניא וצ ידּכ ,טָאטש עשידִיי יד ןזָאלרַאֿפ טינ ןענעק
 5?,םוטנגייא ןוא ןבעל רעייז ןוֿפ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןזומ

 ,קסװָאיעיזדָאלמ חלג רעלצנַאק רעד טשימעגנַײרַא ךיז טָאה ןינע םעד ןיא
 רַאורבעֿפ ןט26 םעד) ווירב-םינונחּת ַא טימ טדנעװעג הליהק עשידִיי יד ךיז טָאה םיא וצ סָאװ
 יד טימ לָאז רע ,טַארטסיגַאמ רעװעקָארק ןֿפױא ןַײז עיּפשמ טימַאּב ךיז טָאה ןוא 1
 .טָאטש םוצ טדנעװעג ךיוא ךיז ןבָאה ןדִיי יד *."םולש זיא טינ רעצסָאװ ַא , ןסילש ןדיי
 ןרעװ טגיינעג רעלצנַאק ןוֿפ ווירב-עיצקעטָארּפ םוצ גנוטכַא סיוא לָאז רע, ,טנעדיזערפ
 יד ןֿפרעגסױרַא טָאה ןוא ןדייררעביא טזָאלעג ךיז טָאה טנעדיזערּפ רעד ."םולש ַא וצ
 ןוֿפ דוסי רעד זַא ,יאנּתב רעבָא ,סעיציזָאּפָארּפ-סלדנַאה ערעייז ןגײלרָאֿפ ןלָאז ייז ,ןדָײ
 59,1485 רָאי ןוֿפ ךַאמּפָא רעלַאטנעמַארקַאס רעד ןַײז לָאז ןעגנולדנַאהרעטנוא יד

 ןבָאה (הֿפסוה יד 1771 טסוגױא ןט1 םעד ןוא ילֹוי ןטס231 םעד) טלָאמעד טשרצ
 .לישעג לֹּכ תישאר ןבָאה יז ןכלעוו ןיא ,לַאירָאמעמ ןטיירב ַא טגנַאלרעד םיסנרּפ-להק יד
 םירחוס עקיצנייא ןוֿפ ןוא להק ןוֿפ תוֿבוח יד ,עגַאל עלעיצנַאניֿפ עשיטירק רצייז טרעד
 שממ ךיז ןכערב ייז סָאװ ,ןרעַײטש עשלהק ןוא עשהכולמ ענעדײשרַאֿפ יד ךיוא ןוא
 ןעוועג ןדִַי יד ןענַײז ,לַאירָאמעמ םעד טָא ןוֿפ ןעז וצ זיא סע יװ .אשמ רעייז רעטנוא
 יד ֿבוח רעד ,ןדליג 850:000 םורַא טַײלטָאטש עשיליױוּפ יד ןוא עטכַאילש רעד קידלוש
 יד ןקעד וצ ףױא .סרעלָאט טנזיוט גנילדנעצ ַא רעביא טֿפערטַאב םירחוס עשידנעלסיוא
 סױרַא ןעמוקַאב ייז סָאװ ,ןדליג 130.800 ךעצלרעי ןבָאה ייז ןֿפרַאד להק ןוֿפ ןתובַײחתה
 .ןלָאצּפָא-םוסנָאק ןוא ןרעַײטש עטקעריד ךרוד םיּתב-ילעב יד ןוֿפ

 רוקמ ַאזַא ןוא ,הסנכה ןוֿפ רוקמ ַא ןבָאה ייז ןזומ ,ןטלַאהוצסױא ץלַא סָאד ידכב
 ,םינומדק טניז ןיוש ןדִיי רעװעקָארק ךיז ןעמענרַאֿפ לדנַאה טימ .ל'דנַא ה רעד זיולב זיא
 יז ןטעב רעבירעד ןוא ;םירחוס עכעלטסירק יד דצמ ןעגנורעטש יד ףיוא טקוקעג טינ
 ןשיטקַאֿפ םעד ןוֿפ גנוקיטעטשַאב יד טינרעמ רָאנ ,ןטײהַײרֿפ רעדָא טכער עַײנ ןייק טינ
 ּפָא ךיז ןגָאז ןוא ןטסקיטיינ עמַאס ןזיב לדנַאה רצייז ןצענצרגַאב ייז ןליוו ַײברעד ,ֿבצמ
 .םירחוס עכעלטסירק יד תֿבוטל ןעלקיטרַא-סוסקול ןוֿפ

 ףעגנורעצדָאֿפ עשידִיי יד ןוֿפ עמעכס יד זיא טָא

 :ןעלקיטרַא עקידרצטַײװ יד טימ ןעלדנַאה ןליװ ןדִיי יד

 ."דכו ףָאטשלװַאב ,טנוװַײל : םידחאל גנַײצסַײװ 1

 .טָאלמַאק ,ךוטצרַאװש ,יַאבצָאק ,לענַאלֿפ ,שידנעלַאֿפ ,ךוט :םידחאל הרוחס ענעלָאװ .9

 .קסַאמַאד ,רוטידערג ,יַאטיק : םידחאל סנדַײז 3

 .'רכו סעקטוּפ:קַאֿבַאט ,ךעלערעש ,סעקנָאּפש ,ןעלדָאנ ,סעקליּפש : הרוחס-קינלעצ .4

 .'דכו ןזָאה ,יײֿפ ,ץלעּפ : גרַאװכיור .5

 ."דכו סעקשטנעח ,ןצימֿפַאלש ,סענַאװיד ,סעצירבָאק : הרוחס עשיקרעט .6

 55 027, 861. 203, םַת. 534--42.

 56 ןטו8סז, 203, םָק. 550:

 5 תוס.

 55 תאןא / ךסזח 1312. .תוֿפושּת ןוא טַארטסיגַאמ ןוֿפ ווירב

 5 ,וסִׁשי
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 *רכו רעבנניא ,רע2ע9 ,עװַאק ,רעקוצ : םורוהס-םימשב .7

 .ןציּפע ,ןַאמעסַאּפ .8

 .'דכו ןַאיֿפַאס ,ךעלכלעֿכ ענעשמַאז ,ןלעֿפ .9

 .םידגב עיינ ןוא עטלַא ,טעברַאטנַאה .0

 .טיוװעקָא ,ןֿפנַארב 1

 ,2רעלקומש ,ײירענשזריק .,לרעכַאמלטיה ,ףרעדײנש : חכאלמ .9

 .רּכו דלָאג ןוא רעבליז ןיא טעברא ,לרעטֿפעּה

 :טימ לדנַאה ןוֿפ פא ךיז ןדִיי יד ןגָאז רעבָא רַאֿפרעד

 ; ןטנַאװעג ערעַײט .1

 : ךוט ןשיזיוצנַארֿפ 2

 ; ןעלניּפש פרעַײט ,סרעטכַײל ,סרעסעמ ,ןצנעדערק ,סרענייז ,ןטנעמיד ,גנוריצ 3

 ; רעבליז ןוֿפ ןכאזטסנוק ,ךעלסוש ערעסעב ,עײרעטנַאלַאג רעשולננע ,רעשירעַײב טימ .4

 ג סנזיײא-רעקַא ,ןּפרעס : ןזינא טימ .5

 ;תורוחס עשינעמרַא 6

 60 ,ידבו זָאלג:לָאטשירק ,ןטנעמַאקידעמ ,,ןַיײװ ןרעַײט ,סקַאװ 7

 םגה ,םערוטש ַא ןֿפורעגסױרַא זױהטָאר רעװעקָארק ןיא ןבָאה ןגָאלשרָאֿפ עשידִיי יד
 יד ןיא םייוגיש םוש ןייק ןַײרַא טינ שיטקַארּפ ןעגנערב ייז זַא ,ןעזעגנַײא ןבָאה עלַא
 ןיוהטָאר ןיא ןעגנוטָארַאב יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה גנַאל .טָאטש ןיא ןשינעטלעהרַאֿפ-סלדנַאה
 ןוא 1609 ןוֿפ ןכַאמּפָא יד טרידוטש קיסַײלֿפ טָאה ןעמ ןוא עיצַאגערגנָאק רעד ןיא ןוא
 ףוס-לּכ-ףוס טָאה ןעמ זיב ,ןוױּפ ןוא ?!גרעבמעל ןיא ןכַאמּפָא עשיגָאלַאנַא יד ןוא 5
 .עגרעטנוא ,גנומיטשַאב עקיטליגטצעל יד עשרַאװ ןיא טַאקָאװדַא םעד טקישעגקעװַא
 רעיַאב ,יקסווָאקרָאלֿפ ,לעטנַאמטסַײֿפ :ןינע ןקיזָאד םעד רַאֿפ ןטַאטוּפעד יד ךרוד טעמתח
 ,ידנַא ןוא

 ןגעמ ןדִיי זַא ,םיּכסמ ןענַײז עיצַאגערגנָאק רעד טימ ןעמַאזוצ טַארטסיגַאמ רעד
 עכלעוו ,תורוחס עקידרעטַײװ יד טימ סרעגַאל-הרוחס ןוא ןעמָארק רעװעקָארק ןיא ןעלדנַאה
 ..טעטשרָאֿפ ןוא סרעטסיולק ,ןֿפױה (עשיצירּפ) יד רעביא ןגָארטמורַא טינ רעבָא ןרָאט יז

 .ירד ,ףָאטשלװַאב ,עטֿפײרטשעג ,עסַײװ :ןטרָאס ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ טנווייל שידנעלסיוא 1

 ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז סע לַײוװ ,לייא ןוֿפ טינ ןוא קיטש ןוֿפ רעבָא ,טנעכרַאב ,ךילעווצ רעלסערב ,ךיפ

 ןֿפױקדַאֿפ רעבָא ,קיטש ןוֿפ (עקָארק ןיא) ָאד ןֿפױק סָאװ ,ךעלמערק ןוא ןעמָארק ךס ַא טָאטש

 .הסנכה ןוֿפרעד ןבָאה ןוא ?ייא ןֿפױא

 רַאֿפ טנװַײל ,ןרוטינרַאג ןיא ןוא עקוצנייא ,רעכיטנַאה ,סעקטעוורעס ,רעכיטשיט ,ןילשומ 9

 ענלװאב ךיוא ,זַײװצוט רעכיט ענעטנווַײפ ,ןליוא ףיוא ןוא קיטש ןוֿפ -- עטלָאמַאב ,ןטעּפַאט

 .ןצימֿפָאלש ןֿפורעג ,ןעלטיהפָאלש

 .עזַאנ ,ןציּפש ,טסיטַאב ,קיצ ,עיזַאנַאב 3

 .לייא ןופ ןוא קיטש ןוֿפ --יַאבצַאק ,עטלומ ,סַאגניג .4

 ,טנעכרַאב רערַאנידרָא ,טלקנערּפשעג ןוא ןסַאּפ ןיא ַײס סטַאלג ייס ,ךוט רַאנידרָא 5

 .לויא ןֿפײא טינ רעבָא ,קיטש ןֿפױא

 .נַארֿפ ןעמונעגסיוא) טנַאװענבלַאה ןוא טנַאװעג רַאנידרָא ,עקַײמַאלַאק ,טנַאװעג שיטַאש 6

 טרנ רעבָא ,קיטש ןֿפיױא ,(ןֿפױקרַאֿפ ןוא ןעגנעדב טינ ןרָאט ייז סָאװ ,ךוט שידנעלָאה ןוא שיזיוצ

 .לייא ןוא ןלָאר ,קיטש ןֿפױא ןטרָאס ענעדיישרַאפ ןוֿפ ּפערק .לייא ןֿפױא

 עכעלטסירק ןײק ָאטיג ןענַײז 1787 רָאי ןוֿפ המישר סיקצָאכיל ןיא .ןטּפעצנָאק עכעלטע ,8160/0 60

 .ךעצ ןַײק טינ ןוא סרצלקומש

 66  ה|א גת, 2ע021 |אסשּפסצ) מ. 435 50. ,װ"א 1001 ,1654 ןרָאי יד ןוֿפ ןכַאמּפָא ?דרעטַײװ ךיוא
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 --סיוא ןטעברַא ןעיורֿפ עשידִיי יד סָאװ ,|ןציּפש| סעקטעבדָאֿפ ,ןציּפש רעטנַאב

 .ןכַאז:ַײרעקָאט ,דָאהלמעק ,ןטוהרענניֿפ ,סעקוביצ , 12 ,ןעלדָאנ ,סעקליּפש 8
 שטילב ,ןביוה ,סעדָאֿפ 9

 .לירא ןֿפױא ןוא קיטש ןֿפיוא ...לַאטיק א יד ,סעצירבָאק .0

 ,(עטּפעטשעג ץוח) סערדלָאק ,ןצַארטַאמ ,ןסַאּפ ערַאנידרָא ,סערעד ,סעקעד ,ןצָאק .1

 -עמירק ,בלח ,ןטיונק ,סעקַאבלוק וצ ןרוטינדַאנ ,(ןעלטָאז ןימ ַא) סעקַאבלוק ,ןטַאלַאכ עטיקרעט

 ,ןטעבדַאַאב םוצ זַײװנטנוב ןעלטיה ,ערעניימעג ןוא סעקרוב

 .סעטַאמש ,עַײנ ןייק םינ רעבָא ,םישרבלמ עטלַא ה"ד ,טעדנַאט-ןעמַאד ןוא -דענעמ

 .ןרעוװש ייז ףיוא ןענעק ייז סָאװ ןוא - לבעגרעביא ליז דיב ןענַיײז סָאװ ,תונּכשמ .3

 רעד טימ םירנב וצ ןטַאדוצ ,ךעלּפענק .טנַאה :ונייהד ,טעבדַא טנַאה עשירעלקומש .4

 .טַאטשרַאװ ןֿפױא טינ רעבָא ,טנַאה

 :ןעגנוקרעמַאב ייווצ ןעמוק ןריֿפסױא יד ןוֿפ ףוס םוצ ןוא

 .טכער ענַײז ףיוא טײטשַאב ךעצצ.רעצנשזריק רעד 1

 .עלעד םעד בילוצ ייווצ ןזַײװַאב רעירֿפ ןדִיי יד ןֿפרַאד תורוחס (צטביולרצד) יד ;2

 יד ייז ןגעמ עיזיוער רעד ךָאנ טשרע ןוא סרעגַאל עשיטָאטש יד ןיא םירחוס עטריג

 52 סרעגַאל-הרוחס ןוא ןטֿפעשעג יד ןיא ךיז וצ ןעמענוצ תורוחס
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 רעלַארעביל עלוֿפַא ןעוועג טַארטסיגַאמ רעד לָאמ סָאד זיא ,ןכב ןעעז רימ גילדעוו

 ךיוא ןוא ,עשרַאװ ןוֿפ העּפשה רעד קנַאד ַא ןעשעג ןיא סָאד ןוא ,טציא זיב רצדייא

 טװורּפעג טַארטסיגַאמ רעד טָאה לָאמ סָאד ךיוא רעבָא .טכַאמ רעשיטנַאּפוקַָא רעד דצמ

 .ןײלק ןצנַאג םעד טצעמּכ לּכ-םדוק ,ךיז טזָאל סע רָאנ סָאװ תושר ןַײז ןיא ןטלַאהנַײא

 לדנַאה ןשידִיי ןוֿפ ַײברעד קידנלייטסיוא ,ךיורבעג ןכעלגעט ןוֿפ ןעלקיטרַא טימ לדנַא ה

 ןוא רעשרעדַײנש רעד לשמל ,ןכעצ עקינייא ךיוא .ןטקודָארּפ ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ךָאנ

 ,סעיגעליווירּפ עשירָאטסיה ערצייז ןוֿפ ןטערטּפָא טלָאװעג טינ ןבָאה ,רעשרענזריק רעד

 רעדָא ייווצ ,ןסייוו רימ גילדצוו ,ןעוועג ןענַײז סרענשזריק ןוא סרעדַײנש עשידִיי יד שטָאּכ

 ןצװעג ןענַײז סָאװ ,ןכַאֿפ יד ןוֿפ סרעטסַײמ יד יװ ,לָאצ ןיא ליֿפ ױזַא לָאמ ַײרד וליֿפַא

 .ךעצ (ןכעלטסירק) רעװעקָארק םעד ןיא טריזינַאגרָא

 .ָאסעסַא םעד ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענַײז םידדצ עדייּב ןוֿפ ןגָאלשרָאֿפ ענעדיײשרַאֿפ יד

 .ןיד-קסּפ רעקיטליגטצעל רעד ןרצעװ ןגָארטעגסױרַא טֿפרַאדַאב טָאה סע ױװ ,טכירעג ןשיר

 .טסינַאמ רערימזוק םצד ןשיוװצ ךוסכיס רעד ןרָאװעג טכ ַארטַאב קיטַײצכַײלג זיא טרָאד ןוא

 עשיטָאטש יד ןכַאמ צילַאק סָאד יו ,םיאטח עשידִיי עטלַא ןגצװ ןדִיי יד ןוא טַאר

 .המודכו ןעַײרעױרב עדמערֿפ ןוֿפ ריב טימ לדנַאה רעד ,ןרציומ

 רעבמעווָאנ ןט7 םעד) ןבעגעגרעביא טכירעג עשירָאסעסַא סָאד טָאה ןינע רערימזוק םצד

 ןענוֿפעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה יקסּווװועשז יו ױזַא רעבָא ,עדָאװעיָאוװ רצװעקָארק םעד 0

 טשרע זיא ןוא סױרָאֿפ טקורעג טינ ךַאז יד ךיז טָאה ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעװקסָאמ ןיא

 ןיש ןבָאה רימזוק ןיא ןעוו ,םויה-רדס ןֿפױא ןעמוקעגקירוצ 1772 טסוגיױא ןט10 םצד

 טנעקעג טינ ןדִיי יד ןבָאה לָאמ סָאד ךיוא יו ױזַא .רעכַײרטסע יד טצװעּתב-ילעבעג

 יעגּפָא ןעװעג לַײװרעד , זיא טכַאמ עשילױּפ יד ןוא ןטנעמוקָאד עקירצהעג יד ןלעטשוצ

 רעד ןוֿפ רעקקירוצ םעד זיב ןימרעט םעד טגײלענּפָא טכירעג עשירָאסעסַא סָאד טָאה ,"טלעטש

 ןטכַארטַאב וצ ןביױהעגנָא טכַאמ עשיטנַאּפוקָא יד טָאה לַײװרעד *+.טכַאמ רעשידנַאלמייה

 .סערעטניא םענעגייא ןוֿפ ןוא םענרַאֿפ םענעגייא ריא ןיא ןינע םעד

 62 אובׁשָש, ןטפעצנָאק עקינײא, 8818, 4856. 2442, טפירשניײר ןיא

 535 ,אזסמ. (31/ וז 0/87528616, /15565015216, +. 105, קפ. 918--82.
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 ןבאו ט 846:6904016168 41604ץ1018 ת2 !זמֹוָס פעתה 10620 1042, 20ץ2016 0 {סזנ
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 יטותוסמ תמ166 1666עץ?ט, סס 5ו0 26 תומג תופס תוס קססקופץעטט21. 1 ץ140 6
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 גנוצצזוצביא

 .הליהק רערימזוק רעד ןוֿפ סנרּפ ןוא שאר ל"ז יקסווָאקַאר ןַאמטוג ןוֿפ האווצ רעד ןוֿפ עיּפָאק

 ,ל"ז יקסװָאקַאר ןַאמטוג ןוֿפ דײר יד טרעהעג ןבָאה רימ יװ ,הזב תודצ ןגָאז עטעמתחעג ןטנוא רימ

 יעג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג דלַאװעג טימ ץיׂש לארעגעג םעד ךרוד זיא סָאװ ,הליהק רערימזוק רעד ןוֿפ סנרּפ

 הסיֿפּת ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה ןעמַאזוצ םיא טימ ןוא ,עיצַארעדצֿפנַאק רעד תעצב ענָארַאקנַאל ןיא שינעננעֿפ

 ךרוד ןוא ,דימשדלָאג ַא ,רַאדנערַא רעװָאכינרעשט רעד ,םײח ןב יול טכוזַאב טָאה ײז סָאװ ,דוד ןב לארשי

 דוד ןב לארשי ןוא םײח ןב יול םעד טָא רַאֿפ ,רעדמעה 3 הסיֿפּת ןיא טקישעג בַײװ סנַאמטוג טָאה םיא

 ױזַא טָאה ןוא ןֿפוא םענעבירשַאב ןטנוא םעד ןיא האווצ ַא טכַאמעג טיוט ןַײז רַאֿפ סוֿפּת קידנבַײלב ןַאמטוג טָאה

 :רעצ סיורג ןיא טגָאזעג

 ןוא ןדַײל רצמ ,טיֹוט ןפיוא ֿבורקב סױֹרַא ןיוש קוק ךיא .דנַײרֿפ עטוג ןוא עטסביל ענַײמ ֹוצ טרעה ,

 .טיוט ןַײמ טימ ןעלגיז ךיא זומ רעגנוה ןוא הסיֿפּת ערעװש ןוא םייוניע עסיורג יד ,טינ ךיא ןָאק ןטלַאהסיוא

 רעקנַארק ןוא רענעגָאלשעצ ?רַאטש ַא קידנגיל .בעל ךיא לַײװ ,רעדניק ןוא בַײװ טימ ןעז טינ ןיוש ךיז לעװ ךיא

 ןטכערעגמוא ןַא הליהק רערימזוק ןוֿפ םיּתביילעב עלַא רַאֿפ ןברַאטש זומ ךיא סָאװ ,טנײװעג סײה ךיא בָאה

 טעװ סָּפװ ! ןבַײלברלביא טינ טשינרַאג ריא טעװ טיוט ןַײמ ךָאנ זַא ,בַײװ ןַײמ םײהַא ןגָאזנָא טעב ךיא ,טיוט

 ָאד בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמערָא רעסיורג ַא טציא ןיב ךיא ?ךיז רַאֿפ הנויח ןבָאה יז טעװ ןענַאװנוֿפ ,ןוט טציא יז

 ,ןטַארעדעֿפנָאק יד סרענלעז יד רַאֿפ ןטלאקַאבסיוא טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,ךיז ַײב דלָאג ןיא ןמוזמב טַאהעג רָאנ

 דלַאװג ר?ביא ןעמונעגוצ גנידצלַא ,ןלַאֿפעגנַא םיצולּפ רימ ףיוא זיא ןעמ םערָאװ ,טנעקעג טינ בָאה ךיא רעבָא

 ןָא ןצמ טָאה ךימ ןוא ,טריבארעצ ןוא טכַאמעג ֿבורח ןעמ טָאה בוטש ןַײמ ןיא לקערב ַא זיב גנידצלַא ןוא

 טלָאמעד ןיב ךיא ּוװ ,טָאטש רעצנַאג רעד ךרוד דמעה ןײא ןיא הסיֿפּת ןיא טריֿפעגקעװַא ןוא טקינַײּפעג תונמחר

 ,ןטיװק ענעדײשרַאֿפ ,ןריּפַאּפ ןסירעצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאטעג רימ ןעמ טָאה הער עטסערג יד ןוא ,סנרּפ ןעוװעג

 סָאװ ,אֿפוג ןטַארעדעֿפנָאק עטסטלע יד ןוֿפ ןוא סרעטסיול; ןוא ןרַאה עגעדײשרַאֿפ ןוֿפ לַײװ ,טקיטיינ רעײז ןוא

 ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא ןוא רימ ַײב ןעמונעגוצ דלַאװעג רעביא ,תורוחס ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ןבעגעג רימ ןבָאה ײז

 .רָאטשרַאֿפ ןוֿפ ןטיװק 5 טַאהעג ךיוא בָאה ךיא .רעמ רעדָא ,'?ג 2,000 ַײב ןֿפָארטַאב ןבָאה ײז ןוא ,םָארק ןַײמ

 ןטיהק יד טָא ,רימ ַײב ןצמונעג ,תורוחס ענעדײשרַאֿפ ףיוא ,ןטסטלצ רעװעכָאימדעש םעד ,ןַאדרָאי ץירּפ םענאב

 (19) ןטֿפיש צשילאטסיה
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 ןַא רַאֿפ סָאװ !ןסירעצ רימ ײז טָאה ןעמ סָאװ ,רעצ רעסיורג ַא רימ זיא יד טָא .2.000 ַײב ןֿפָארטַאב ןבָאה

 ?ןטיװק ענעיןָא רעדניק ןוא בַײװ ןַײמ ןבעג טציא ךיז ןלעװ הצע

 טָאה סָאװ ,קיציא ןוז ןַײמ רָאנ ּפָא םיא ּביג ןוא ּפֶא טינ םענײק ךיא גָאז רעיומ םענעגײא ןַײמ

 ןײק טינ רעהעג רצױמ רעד טָא .'לג 2.020 ןוֿפ לַאטיּפַאק ַא עיצַארַאּפער ףיוא רעיומ םעד ףיוא ןעילעגסיוא

 טצװ טַײצ רעד רַאֿפ חויר לַאטיּכַאק םענעי ןוֿפ קידנענעכער םערָאװ .ךיז טקישעג סע יװ ,םיא רָאנ ,ןרעדנַא

 ןַײז ןעמענוצּפָא רעטשרע רעד ןוא רעטסטנעָאנ רעד זיא רענַײמ ןוז רעד טָא .רעמ רעדָא ילג 3.000 ַײב ןַײז

 יַאּפער ןוא ןתוכרטצה ענעדײשרַאֿפ ףיוא רימ רַאֿפ ןבע:עגסיוא טָאה רע םערָאװ ,ןרָאטידערק ערעדנַא יװ ,ֿבוח

 הדומ םיא ןיב ךיא סָאװ ,עמוס ערעסערג ַא ךָאנ קידלוש ךיא ןיּב עמוס רענעֿבורעגנָא ןביוא רעד ץוח .סעיצַאר

 ןַײמ ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא רָאטידערק זיא סע רעסָאװ ַײב המיתח ַא ןעניֿפעג לָאז ץעמע ביוא ןוא .תמאב ןוא טלתהב

 ,ןבָאה טינ טֿפַאה ןײק ףרַאד המיתח עקיזָאד יד ןוא קיטכיר טינ זיא סָאד זַא ,עודי ןַײז סָאד לָאז ,ןקיציא ןוז

 ןַא ןכוז לָאז ךיא זַא ,ןבירשעגנָא טָאה ץירפ ןײא רָאנ .טעמתחעג טינ לָאמ ןײק רימ טימ ךרז טָאה רע םערָאװ

 רָאנ ,ןעװעג טינ ןלױּפ ןיא טלָאמעד זיא ןוז ןַײמ רעבָא ,רימ טימ ןעמַאזוצ ןעמתח לָאז ןוז ןַײמ רעדָא ,ברע

 תרשמ ןַײמ טכַארבעג ךיא בָאה טלָאמעד ,ןגָאזסױא טלָאװעג טינ ערעדנַא רַאֿפ ךיא בָאה סָאד ןוא ,דנַאלסױא ןיא

 רעסיורג ַא רימ זיא סע .טסּוװעג טינ םעד ןגעװ טָאה ןוז ןַײמ רָאנ ,ןוז ןַײמ רַאֿפ טעמתחעג ךיז טָאה רע ןוא

 ,"ןעז טינ רעמ םיא טימ ךיז לצװ ךיא ןוא ןליוּפ ןיא ָאטינ טציא ךיוא זיא רע סָאװ ,רעצ

 ךרוד ,עטעמתחעג ןטנוא ,זדנוא רַאֿפ גנובַײרשַאב רעקיטציא רעד ןיא טגָאזעג זיא ןביוא יװ ץלַא סָאד

 ןוֿפ טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,הליהק רעד ןוֿפ סנרּפ ןוא שאר םעד ,ל*ז יקסװָאקַאר ןַאמטוג

 ,זדנוא רַאפ טיוט ןרַאֿפ טרעלקרעד ןוא טכַאמעג האווצ עקיזַאד יד טָאה סָאװ ,ענָארָאקצנַאל ןיא ןטַארעדעֿפנָאק יד

 .דנַאטשרַאֿפ ןטנוזעג ַײב קידנעַײז

 .1771 ינוי 18 ןבעגעג .טנעה ענעגײא יד טימ ןענעמתה ןוא ןביולג ןרעסעב םוצ תודע רימ ןגָאז ףיורעד

 םייח ןב יול

 דוד ןב לארשי
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 ֿבר םעד ןוא להקה:ישָאר יד ןשיוװצ תקולחמ יד
 ה"י ןט18 טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ענליוו ןיא

 ("ֿבר רעטצצעל , רענליוו רצד)

 (דַארגנינעל גרעבניצ ,י ןוֿפ

 *רֿבעה, ךובלמַאז ןשיערבעה םעניא טקורדענּפָא גרעבניצ .י טָאה 1918 ןיא

 ברה,ב להקה המהלמ, לקיטרַא ןַײז ןוֿפ ביײהנַא םעד (9 'ב ,דַאדנָארטעּפ)

 ,סקנּפ םענעבירשעג םעד :רּוקמ - וויכרַא ןא טיול ןבירשעננָא ,אנליווב !ןורהאה

 רענליוו םעד ןשיוװצ תקולחמ רעטנַאקַאב רעד ןגעװ ןטנעמוקַאד טלַאהטנַא סָאװ

 ןעמוקַאב דימ ןבָאה טציא .ה*י ןט18 טֿפלעה רעטייווצ דעד ןיא ֿבר םעד ןוא להק

 עקירעביא יד ךיוא ןוא לקיטרַא ןַײז ןוֿפ ףֹוס םע'ד רבהמ ןֿבושח םעד ןוֿפ

 וּתעשב זיא -רבעה, לַאנרושז רעד יו תויה .סקנּפ ןטנָאמרעד ןוֿפ ןטנעמּוקָאד

 ןוא ,דנַאלסוד ןוֿפ ןצענערג יד ץוהמ סרעדנוזַאב ,ןרָאװעגנ טײרּפשרַאֿפ טינ טעמּכ

 עט ט ר על יד ךיוא ַאד ןקורדוצרעביא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,טייהנטלעז ַא טצוא זרא

 נײלק טימ (ןעלטיּפַאק 3 עטשרע יד --זדנוא ַײב) .לקיטרַא םעד ןוֿפ טֿפלעה

 .םירוציק

 ֿבר ןטימ ?הק רענליוו ןוֿפ םיֿפיקּת ןוא םיסנרּפ יד ןשיוצ תקולחמ יד

 רעד ןוא םיסנדּפ יד ןוֿפ ײטרַאּפ רעד ןשיװצ ךעלטננייא ,רודניֿבא ןב לאומש

 -רוטלוק רעשידָיי רעד ןיא לטיּפאק רעקיטכיװ רעייז ַא זיא ,ֿבר ןוֿפ ײטרַאּפ

 רעקיזָאד רעד .טַײצ רענעי ןוֿפ עטכישעג רעלַאיצָא ס ךיוא ןוא עטכישעג

 טַאה סָאװ ,עיצַאזילַארַאמעד רעד ןוֿפ רעיילש םעד ףיוא טקעד ףפמַאק דענעסיבדַאֿפ

 יד ,להקה:ישַאר יד עכלעוו טימ ,ןדָאטעמ יד טלוב טזַײװ ,להק ןיא טשרעהעג

 טלָאװעג ןוא ןומה ןטֹושּפ םעד רעביא טקיטלעוועג ןבַאה ,טָאטש ןוֿפ רעדיֿפ

 .געװ ןֿפױא ייז ןייטש טינ לָאז רע ידכב ,ֿבר םעד ךיוא ךיז ןכַאמ קינעטרעטנוא

 טַײװ טגַײטש ,סָאד טזַײװאב רבהמ דעד ידו ,רָאזוּפע םעד ןוֿפ גנוטַײדַאב יד

 ליֿפ טָאה תקולחמ עקיזַאד יד .תקולחמ רעקיטרַא ןַא ןוֿפ ןצענערנ יד רעבירַא

 :ֿפיױא קיניידועניא ןוֿפ טָאה ןוא ללכב להק ןשידִיי ןוֿפ הדירי רעד ןֿפלָאהעגטימ

 ןטלַאהעג רעטרעדנוהרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא ךיז טָאה סע עסלעוו םיוא ,תודוסי יד ןסירעג

 .גנוטלַאװרַאֿפטסבלעז רעשידַיי רעד ןוֿפ טעטירָאטױא דעד

 .ריֿפנַײרַא ןא גרעבניצ .ל טיג *רבעה. ןיא לקיטרַא ןַײז ןוֿפ בײהנָא םוצ

 -- .רוציקב רעביא ָאד ןביג רימ ןכלעוו ,לטיּפַאק

 עיצקַאדער

 הכולמ רעשילױּפ רעד ןוֿפ תודוסי יד ןעו ,(טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא) טַײצ רענעי ןיא
 יד ןוא עטכַאלש רעשינלדג רעד ןוֿפ הלשממ רעד ךרוד ןרָאװעג טלסיירטעצ ןענַײז

 ןרָאװעג "להק, ןיא םירדס יד ךיוא ןענַײז ,טקרַאטשרַאֿפ ךיז טָאה דנַאל ןיא עיכרַאנַא

 ךיז ןבָאה ןענַאגרָא עמָאנָאטױא עשידִיי יד .גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד רַאֿפ שטַײב ַא
 ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד וצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,תערצ רעקיבלעז רעד טימ טקעטשעגנָא

 .רָאי ןט17 ןיא ןברוח ןסיורג םעד ךָאנ .םיֿפיקּת יד ןוֿפ הּפצוח ןוא עיטָאּפסעד יד -- ,ןלױּפ
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 ,ןלַאֿפעג קרַאטש עטיל ןוא ןלױּפ ןיא תוליהק עשידִיי יד ןוֿפ דמעמ רעד זיא טרעדנוה
 .טקירדעג ןוא טנָאמעג טָאה טכַאמ-הכולמ יד ,תוֿבוח ןיא ןעקנוטעגנַײא ןצװעג ןענַײז יז
 ;םיצירּפ עשיליוּפ יד ןוֿפ טנרעלעגּפָא ךיז ןבָאה םיסנרּפ עכַײר יד ןוא להקה-ישָאר יד
 ןוא ,ןלַאֿפעג זיא דנַאל ןיא ץעזעג ןוא טעטירָאטױא-הכולמ רעד זַא ,ןעזעג ןבָאה יז
 יד ןוא עסַאמ רעשידַיי רעד רעביא טנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןקיטלצװעג ןעמונעג ןבָאה
 .ןומה ןטושּפ ןוֿפ סעציײלּפ יד ףיוא טגײלעגרעבירַא יז ןבָאה ןרעַײטש ןוֿפ אשמ ערעווש

 .כעלגימ יד טַאהעג טָאה סָאװ ,תוליהק יד ןיא טנעמעלע ןייא רָאנ ןעוועג זיא סע
 .םינבר יד ןעװעג ןענַײז סָאד -- ,םיֿפיקּת יד ןוֿפ תועשר רעד ךיז ןלעטשוצנגעקַא טייק
 םעד ןָא ןרעװ טריֿפעגכרוד טנעקעג טינ להק ןוֿפ סולשַאב ןייא ןייק טָאה ץעזעג ןטיול
 ךיוא טנַאהרעביײא יד ןעמוקַאבנַײרַא טלָאװעג רעבירעד ןבָאה םיֿפיקּת יד .ֿבר ןוֿפ םּכסה
 יד ןשיװצ ףמַאק ַא תוליהק המּכ ןיא ןכָארבעגסױא טָאה םעד תמחמ ןוא ,בר םעד רעביא
 רעד ,רעװָאנַאדיָאק שריה-יֿבכצ לבוקמ ןוא ֿבר רעטמירַאב רעד ןיוש .םינבר ןוא םיסנרּפ
 "םינרק ילעב, יד זַא ,רֿפס ןטמירַאב ןַײז ןיא רעטיב ךיז טגָאלק !,"רשיה ֿפק; ןוֿפ רבחמ
 טֿפדורעג םיא ןבָאה ,"לשומו רש, ןייק ָאטינ זיא יז רעביא סָאװ ,?עורז ילעב, יד ןוא
 ןייק ןרָאֿפרעבירַא ןוא םייה ןַײז ןזָאלרַאֿפ ףוסל טזומעג טָאה רע ןוא ,טגָאירַאֿפ ןוא
 .עגֿפױא ןוא עטסטמירַאב יד ןוֿפ רענייא טָאה םיא ךָאנ רָאי 70 טימ ךרעל ,דנַאלסױא
 -ייועניא רעד ןוֿפ דליב קירעורט ַא ןבעגעג תוילגרמ .ל ,י ןלױּפ ןיא םינבר עטרצלק
 סָאװ ,םיֿפיקּת יד קנַאדַא 'להק, ןיא טשרעה סָאװ ,תולֿפש ןוא טײקטלױֿפעצ רעטסקינ
 ,'םיללמואה םַײנע, יד רעביא ,הדע רעשידִַײ רעד רעביא טרעטשעגמוא ןעװעטלַאש
 תוריסמ רַאֿפ ּפָא טינ ךיז ןלעטש ,ייז ןריטַאולּפסקע ,ןרעַײטש ערעווש טימ ייז ןטסַאלַאב
 יז ךיז לָאז סע רעװ ,רענייק ָאטינ זיא'ס ןוא-ןטײקשלַאֿפ ערעדנַא ןוא טכאמ רעד וצ
 יד ןוֿפנ יז ןוֿפ ערעסעב יד ןוא ,םיֿפיקּת יד ןֿפלעה םינבר יד וליֿפַא .ןלעטשנגעקַא
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 יד ךייר עברַאה טימ טֿפָארטשעג טָאה תוילגרמ .ל .י ןעו ,טַײצ רענעי ןיא טָא

 ןשידִיי ןסיורג םעד ןיא ךיז טָאה ,םיעשר יד טימ ןעיײג סָאװ ,םינבר יד ןוא םיֿפיקּת

 ןוא םיסנרּפ יד ןשיװצ תקולחמ עסיורג יד טרעקַאלֿפעגרעדנַאנוֿפ--ענליוו ןיא--רעטנעצ

 ךיז טָאה ךרע ןַא רָאי 25 .ֿבר ןטצעל םעד ןוא םיֿפיקּת עשלהק יד ןשיװצ ,תונבר רעד

 יז זַא ,ריא ףיוא ןזיוועגנָא ותעשב טָאה ןיֿפ .י .ש ןיוש סָאװ ,תקולחמ עקיזָאד יד ןגיוצעג

 יד ןופ טוטיטסניא רעד ןרָאװעג ןבָארגעגרעטנוא זיא סע/ זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה

 ,"צטיל רעד ןיא תוליהק עשידִיי עלַא ןיא תונבר רעד ןוֿפ טוטיטסניא רעד ןוא םיסנרּפ

 לַאֿפ ריא ןיא רעבָא ,תונבר רעד רעביא ןוחצינ ַא ןטלַאהעגּפָא תמא ןבָאה םיסנרּפ יד

 להק ןוֿפ טכַאמ עצנַאג יד ,טוטיטסניא-םיסנרּפ םעד ךיוא טּפעלשעגטימ תונבר יד טָאה

 .ךיז וצ רעמ ןעמוק טנָאקעג טינ ןיוש טָאה ןוא ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא

 .ַאטנעמגַארֿפ עקינייא ןכעלטנֿפערַאֿפ וצ רעטשרע רעד ןעװעג זיא סָאװ ,ןיֿפ .י .ש

 יד יװ ױזַאא :טכער טימ טקרעמַאב *,"ֿבר ןטימ תקולהמ, רעד ןגעוו תועידי עשיר

 לײט ןטסערג םעד רעװָאנַאדיִאק שריה-יֿבצ טָאה ,טנַאקַאב יװ ,(לייט רעטשרצ) 1705 ןיַאמ-טרוֿפקנַארֿפ 1

 ןוֿפ די.ֿבתּכ רעד :ןעװעג רבחמ טָאה אנבודמ ףסוי 'ר יבר ןַײז סָאװ ,"ףסוי דוסי, ןוֿפ ןבירשעגּפָא רֿפס ןַײז ןוֿפ

 דוסי, ןוֿפ 9 'ּפַאק ןיא .װָאלקש ןיא 1785 ןיא ,רעטעּפש ליֿפ טשרע ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא *ףסוי דוסי

 ןַײרא ךיוא זיא סָאװ ,םיסנרּפ עשלהק יד ןוֿפ םזיטָאּפסעד םעד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ טֿפרַאש ַא ךיז טניֿפעג *ףסוי

 .ד ע ר --- ,"רשיה ֿבק, ןוֿפ 9 לטיּפַאק ןיא

 .סערפ) "תורוא לט, ןוא ב"מ--מ '/ ,(קיל) *תודימ תיב, תויל גרמ .ל .י ןוֿפ םירֿפס יד ל'25/ 2

 .ח"ל יז ,(גרוב

 .130---128 ,21--26 ,הנמאג הירק 3



 23 בנליה ןיא ר םעד ןוא להקהיישָא יד ןשיװצ תקולתמ יד

 ענעגייא רעייז רָאנ ןעװעג טינ זיא ֿבר םעד ןוא םיסנרּפ רענליוו יד ןשיוװצ תקולחמ
 טוטיטסניא םעד ןשיװצ ןוא םיסנרּפ טוטיטסניא םעד ןשיװצ תקולחמ ַא טרעַײנ ,תקולחמ
 ךיוא ןענַײז ױזַא--,עניימעגלַא רָאנ ,עקיטרָא ןייק טינ ןצנַײז עריא תוביס יד ןוא ,תונבר
 עקיזָאד יד ףרַאד ןעמ ןוא ,עקיטרָא רָאנ טינ ןוא ענײמעגלַא ןעוועג עריא ןטַאטלוזער יד
 ןדִי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ עגונ זיא סָאװ ,ךַאז ענײמעגלַא ןַא יװ ןטכַארטַאב תקולחמ
 ."עטיל ןיא

 טינ טכַא ןייק 'ךַאז רענײמעגלַא, רעד טָא ףיױא ךָאנ ןעמ טָאה טנַײה זיב רעבָא
 ןיא ןעװעג יקסדַאשרעב .ס רעקירָאטסיה רעשיסור רעד זיא ןעניֿפ .י .ש ךָאנ .טגיילעג
 םוצ קרעמֿפױא ןַײז טדנעװעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד רָאי קיצֿפוֿפ רעביא ןוֿפ ךשמ
 קרעװ ןטסּוװַאב ןַײז ןיא ןוא ,ענליו ןיא תונבר רעד ןוא םיסנרּפ יד ןשיוװצ ףמַאק
 הירק, ןיא טכַארבעג ןרעװ סָאװ ,תועידי יד וצ ןבעגעגוצ רע טָאה ?"ןדִיי עשיווטיל יד,
 5,םיטרּפ עקינייא ךָאנ ,"הנמאנ

 ,רוקמ ןטסקיטכיוו םעד טצונעגסיוא טינ ןבָאה יקסדַאשרעב טינ ןוא ןיֿפ טינ רעבָא
 סָאד--עטכישעג ריא ןוא תקולחמ רעצנַאג רעד ןגעוו ןלייטרוא ןעמ ןָאק םיא טיול סָאװ
 רעד עגונב םיזורּכ ןוא םיֿבתּכ ןַײרַא טמענ סָאװה ,סקנּפ רענעבירשעגַא זיא
 ןענַײז "םיזורּכ ןוא םיֿבתּכ, עקיזָאד יד ןוא ,"ענליוו ןיא ֿבר ןטצעל םעד ןגעוו תקולחמ
 ,טימרעד ךיוא רָאנ ,תקולחמ עטנָאמרעד יד ןטכַײלַאב ייז סָאװ ,טימרעד זיולב טינ קיטכיוו
 .רעטלע ערעזדנוא ןוֿפ ןבעל.רוטלוק םעד ןוֿפ דליב טלוב ַא ייז ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ
 ?טרעדנוהרָאי ןט18 ןוֿפ ןרָאי רעגנילדנעצ עטצעל יד ןיא סעדייז

 ןבָאה ה"י ןט18 בייהנָא ןיא ןיוש זַא ,רָאװעג רימ ןרעװ סקנּפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ

 וצ ךיז טכוזעג ןוא טגילקעג ךיז ענליוו ןיא "להקה יגיהנמ ישאר םיניצקו םינזור , יד

 טינ ךיז לָאז רע זַא ,טכַאמ רעדיוװטעי ןרצוו ןעמונעגּפָא לָאז ֿבר םַײב זַא ,ןענערָאװַאב

 ןגײלרצעדנַאנוֿפ ןוא ןענָאמֿפיוא םעד ןיא טרֿפּב ,םינינע עשלהק יד ןיא ןשימ

 םיסנרּפ יד סָאװ ,גנידצלַא וצ ןַײז וצ םיּכסמ ןעגנּוװצעג ןַײז לָאז רע ןוא ,ןרע ַײטש יד

 ץ"ּכ ךורב 'ר וצ טדנעװעג ךיז להקה-ישָאר יד ןבָאה 1708 רָאי ןיא .ןעוט ןוא ןעמיטשַאב

 יז רךעדייא רעבָא ,תונבר רענליו יד ןעמעננָא לָאז רע ,גָאלשרָאֿפ ןטימ טרָאּפָאּפַאר

 עכלצזַא טדערעגסיוא םיא טימ ייז ןבָאה ,תונברה-ֿבתּכ סעד ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה

 ; "ןיטקנוּפ ,

 יװ רעמ טינ הליהק רעד ןוֿפ ֿבר ַא רַאֿפ ןעמעננָא םיא לָאז ןעמ, .'ב טקנוּפ

 הֿפיסַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ביוא ...רָאי ַײרד ןוֿפ ךשמ ןכָאנ ןוא ,רָאי ַײרד ףיוא

 םיא לָאז ןעמ זַא ןטעב טינ רע רָא ט ,אבהל ףיוא ךיוא ןעמעננָא םיא ןלצוו ןלעוו

 .רעמ טינ ןוא רָאי ַײרד ןוֿפ ךשמ ַא ףיוא רָאנ טרעַײנ ,רָאי ַײרד יו ר עמ ףיוא ןעמעננָא

 ,הליהק רעד ןיא ֿבר ןַײז טעװ רע ןעוו ,טַײצ ךשמ ןצנַאג םעד ,לָאמ עלַא ףיוא ױזַא ןוא

 רעייז ןגָאזסױרַא ןלעװ ייז ןעװ ,רָאי ַײרד ןוֿפ ךשמ ןֿפױא רָאנ ןעמעננָא םיא ןעמ טצעװ

 ."גנוניימ

 הֿפיסַא ןַא וצ ןעמוק וצ ֿבר םעד ןֿפור ןלעװ להק ןוֿפ רעריֿפ יד ןעוו, .'ג טקנוּפ |

 דלַאב ןעמוק וצ ֿביוח מ רע זיא ,ליוװ סע סָאװ ןַײז לָאז ,ןינע זיא סע רעסָאװ בילוצ

 טּפשמ םוש ןייק ןוֿפ ןגָאזּפָא טינ ןפוא ןיאב ךיז רָאט רע זַא אטישּפַא ןוא ,ןגײלוצּפָא טינ

 לעװ רעד ַײב ןוא ןציז ךיא לעװ ךַאז רעד ַײב :ןגָאז טינ רָאט ןוא ,להק ןוֿפ קסצ ןוא

 4 ,/1טצספסאאעפ 6826ע*, ק. 48--49

 יטנֿפערַאפ ןענַײז ,םיטרּכ עקיזָאד יד עגונב טצונַאב טָאה יקסדַאשרצב סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןוא ןטקַא יד 5

 .480--463 ,האזמז 3ע26240408 /בקע6סעק. 0:82001ע, יד ןוֿפ דנַאב ןטס29 ןיא טכע

 ךעלדנַײרֿפ ױזַא ןעװעג זיא סע סָאװ ,סקנּכ םעד ןוֿפ טֿפיישּפָא עטריֿפַארגָאטקעה ַא סיוא ןצונ רימ 6

 .גרובזניג לואש 'ה תושר רעזדנוא ןיא ןלעטש ּוָצ
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 ןייק וצ ןעמוק טינ לָאז סע ידּכ ,ףּכיּת רמג ןוא קסּפ ַא ןכַאמ זומ רע ןוא ,ןציז טינ ךיא

 תונעט ןייק ןַײז טינ ןלָאז סע זַא ,ןבעג גנוטכַא ןומ רע ןוא ,טכער ןוֿפ גנוקיטלַאװגרַאֿפ

 ....םינייד יד ןגעק ןוא להק םעד ןגעק םידיחי ןוֿפ

 ןוא ןעגנונָאמ ןוֿפ םינינע יד ןיא ךיוא ,להק ןוֿפ םיקסע יד ןיא , .'ד טקנוּפ

 ,ןשימנַײרַא טינ ךיז ןצנַאג ןיא ֿבר רעד רָאט להק ןוֿפ סעדנערַא ןוא תוניתנ

 ןוֿפ גנוציז רעד ףיױא ןַײז ֿבר רעד ךיוא לָאז עדנערַא רעד ןוֿפ קַאלשוצ םַײב טינ רעמ

 ןעמַאזצ ןעמתח לָאז רע ןוא ,ןעמיטש ֿבור ןטױל ןרעװ טמיטשַאב לָאז ץלַא ןוא להק

 ?..,"להק טימ
 תוֿבישה יד ןצעזוצּפָארַא להקה-ישָאר יד ןוֿפ קשח רעד ןעװעג זיא קרַאטש ױזַא

 :"טקנוּפ, ַאזַא ךָאנ ןבעגעגוצ "ןיטקנוּפ, יד טָא וצ ןבָאה ייז זַא ,ֿבר ןשיטָאטש םעד ןוֿפ

 טעװ ֿבר רעד זיב ,הליֿפּת יד ןבייהוצנָא בר ןפיוא ןטרַאװ טינ רָאט הליֿפּת-לעב רעד,

 םעד ןלעֿפַאב ןוא ןגָאזנָא ֿבר רעד לָאז רעטניוװ םוא תבש ֿברע ןוא ,לוש ןיא ןעמוקנַײרַא

 ..."ןטרַאװ טינ לָאז רע ,ןזח

 טינ טָאה ֿבר רעד זיב ,טלעטשעג ןדירֿפוצ טינ ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה םיֿפיקּת יד ןוא

 סָאװ ,ןטקנוּפ עלַא ןטיהּפַָא טצוװ רע זַא ,ןרעווש וצ ֿבייוחמ זיא ןֿבר רעדנ רע זַא, ,טעמתחעג

 ללוּכ טעװ רע ןוא הליהק רעד ןוֿפ תונקּת עלַא ןַײז םייקמ ןוא טנָאמרעד ןטנוא ןרעוו

 טינ ןוא ןילַא טינ ץכעוט זיא סע רעסָאװ ןוט טינ ןוא ןטַײב טינ טעװ רע זַא ,ןַײז

 ייז זַא ,הֿפיסַא רעצנַאג רעד ןוֿפ רעדָא להק ןוֿפ רעריֿפ יד ןוֿפ ןטעב וצ ,ערעדנַא ךרוד

 םעד לָאמ עלַא ףיױא ןטקנוּפ עלַא ןוֿפ תוא ןייא וליֿפַא םיא ןגעקטנַא ןזָאלכָאנ ןלָאז

 רע ןוא ,הליהק רעד ןיא ָאד הֿבישי-שאר ןוא בר ןַײז טעװ רע סָאװ ,טַײצ ךשמ ןצנַאג

 רע םאב זַא ,ןטלעוו עדייב ןיא םרח ַא טימ ןוא הצוֿבש ַא טימ ןעמענ ךיז ףיוא ךיז לָאז

 .עק ןַײז ןוֿפ סנק ןבעג וצ ֿבױחמ רע זיא טלָאמעד ,ףיורעד ןַײז רֿבוע םולשו סח טעװ

 לוש רעסיורג רעד ףיוא ט"ר טנזיוט ןוא להק ףיוא ןרעלָאט .סכַײר}) ט"ר טנזיוט ענעש

 5 ,,"םילשורי ןיא
 ןיא תונברה-אסּכ ןֿפױא ןסעזעג טרָאּפָאּפַארץ"ּכ ֿבר רעד זיא רָאי ַײרד לּכה-ךס

 ,דנַאלשטַײד ,טריֿפ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא קצװַא טרָאד ןוֿפ רע זיא ךָאנרעד ,ענליוו

 וצ ךיז טָאה 1715 ןיא זַא ןוא .הבישי:שאר ןוא ֿבר ַא רַאֿפ ןעמונעגֿפױא ןרָאװעג זיא רע +װ

 ךיז רע טָאה ,בר ַא טרָאד ןרעװ וצ גָאלשרַאֿפ ןטימ הליהק רענדָארג יד טדנעוװעג םיא

 .טיל ןיא ֿבר ַא ןַײז וצ דוֿבּכ ןֿפױא ןעװעג רּתומ טָאה רע ,קיטנעק .טגָאזעגּפָא ןוֿפרעד

 רָאי ןיא זיא טרָאּפָאּפַאר ֿבר םצד ךָאנ .דנַאלשטַײד ןיא ןבילבעג זיא ןוא תוליהק עשיוו

 ךיוא ןוא ,לואש ןב לישצעה .עשוהי 'ר ענליוו ןיא ֿבר ַא רַאֿפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא 2

 עלַא ןַײז וצ םייקמ ןוא ןקיטעטשַאב וצ ךיוא ןוא ןרעוש וצ, ןעגנּוװצעג ןצוועג זיא רע

 .םַאנסיוא םוש ןָא ,"ןיטקנוּפ עטנָאמרעד יד

 ייווצ ןיא ןיוש ,ןענַאטשעגַײב טינ בר םעַײנ םעד זיא העוֿבש יד ךיוא רעבָא

 םעד ןיא .ןיילַא גיניק םַײב ףליה ןטעב וצ ןעגנּוװצעג ןעװעג ֿבר רעד זיא םורַא רָאי

 ,11 טסוגױא גיניק ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא םיא זיא סָאװ ,"ווירבצוש,

 ,טכענק רעַײרטעג רעזדנוא רעבָא ,דָיי רעקיביילגמוא רעד, :סָאװ טָא ןבירשעג טייטש

 טינ סָאװ ,להק רענליוו ןוֿפ ןדִיי יד ףיוא טגָאלקַאב רעטיב ךיז טָאה ,לואש ןב לשעה

 ייֵז רָאנ ,ןיד-קסּפ ןַײז רעטנוא ןבצגרעטנוא ךיז ןוא ןגלָאֿפ טינ םיא ןליוו ייז סָאװ גונעג

 .אסּכ ןוֿפ ןיגּפָארַא טינ טעװ רע ביוא זַא ,םיא ןעשַארטס ןוא טצעל זיב םיא ןֿפדור

 יז ןבָאה רעטערטרַאֿפ ןַײז רַאֿפ ןוא ,ףָארטש עסיורג ַא ןלָאצַאב ןזומ רע טעװ ,תונברה

 זַא ,ןענוֿפעגנַײא טָאה גיניק רעד .(18:632018) רעסַײרנַײרַא ןַא םענייא ןבילקעגסיוא

 .גיניק ןַײז ןוֿפ טכער יד ןרָאװעג טרירעגנָא ןענַײז להק רענליוו ןוֿפ םישעמ יד ךרוד

 .(א ןויצ) 2 'ב *רבצה, ןיא לקיטרַא םוצ תוֿכסוה יד ןיא טנעמוקָאד םעד -ג = 6 6
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 ןלָאצַאב וצ ֿביוחמ זיא להק רעד זַא ,טמיטשַאב רע טָאה רעבירעד ,טעטסעיַאמ רעכעל

 טינ םיא ןלעװ ןוא ֿבר ןטימ ןכַאמ םולש טינ ןלעװ ייז ביוא ,ןדליג טנזיוט ןעצ ףָארטש

 ךיוא ןלָאז ייז .הדע ןַײז ןוֿפ ףָאש יד ןריֿפ ןוא תונברה-אסּכ םעד ףיוא קִיור ןציז ןזָאל

 ףיוא ֿבר ַא רַאֿפ ,ליו סע רעװ ןַײז לָאז ,ןרעדנַא ןַא ןעמיטשַאב וצ ןגעוורעד טינ ךיז

 יד :םיסנרּפ יד רעביא טנַאהרעביײא יד ןגָארקעג ֿבר רעד טָאה לָאמ סָאד ?"טרָא ןַײז

 ֿבר רעד ןוא ,טכַאמ רעד ןוֿפ סולשַאב םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז ןבָאה להקה-ישָאר

 .עג זיא ןוא ,ןבעל ץנַאג ןַײז תונברה-אסּכ ןֿפױא קִיור ןסעזעג זיא לישעה . עשוהי 'ר

 .1749 רָאי ןיא ןקז ַא ןברָאטש

 רעד .בר רעדנַא ןַא טרָא ןַײז ףיוא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא םורַא רָאי ַא ןיא

 זיא סע זַא ,שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא ,ןרָאװעג ןבילקעג זיא ֿבר רעד ױזַא יו ,ןֿפ:א

 .תוכירַאב םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ יַאדּכ

 ק"קד אנגיידו ארֿפס) ענליוו ןיא רעבַײרש רעשלהק ןעװעג זיא טַײצ רענעי ןיא

 טמירַאב ןיא סָאװ ,רזעילא ןב הדוהי רעוט רעשיגרענע ןוא ןבדנ ןוא ריֿבג רעד (אנליוו

 .עגסיוא טָאה סָאװ ,ןֿבדנ רעקיזָאד רעד ?.(אניידו ארֿפס הדוהיו ד"וסי ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןוֿפ םינלדּתש יד ןוֿפ תולעמ ךס ַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה ,הקדצ ףיוא ןגעמרַאֿפ ַא ןבעג

 תע ןַא ןיא ןדִי ןֿפלָאהעגסױרַא לָאמ ןייא טינ טָאה רע .םייהסָאר ןַאמלסָאי יװ ּפיט םעד

 ,ֿבצמ רעייז ןרעגנירגרַאֿפ וצ ןעוועג לדּתשמ ךיז ,גנוריגער רעד רַאֿפ ךיז טלעטשעג ,הרצ

 ןסָאלשַאב טַארטסיגַאמ רענליו רעד טָאה 1742 רָאי ןיא .תורזג עטכעלש ןַײז וצ לטֿבמ

 יד ןעגנּוװצעג טָאה ןוא סעיגעליוװירּפ עטלַא ערעייז ןדִיי רענליוו יד ַײב ןעמענוצּפָא

 ערצייז ןוֿפ ןליו ןטוג ןטימ ּפָא ךיז ןגָאז ייז זַא ,טערקעד ַא ןעמתח וצ להקה-ישָאר

 יַאמ ןוֿפ סולשַאב ןֿפױא ןרילעּפַא טינ ןלעװ ייז ןוא סעינגעליווירּפ עטקיטעטשַאב עטלַא

 טרוגעגנָאא ,טלעטשעגנַײא ךיז ד"וסי רעד טָאה טלָאמעד .טכירצג-הכולמ םַײב טַארטסיג

 עסיורג, יד ַײב ןעװעג לדּתשמ ךיז ,טסַארעג ןוא טורעג טינ ,"ןדנעל ענַײז דלעה ַא יװ

 / ןוא ,ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא יא טערקעד רעד זיב ,"ןּפוקסיב ןוא םיסּכוד יד , ,"םינודַא

 סיורג ,ןדמל ַא ךיוא ןעװעג זיא ד"וסי רעד :?:טמעטָאענּפָא רעַײרֿפ ןבָאה ןדִיי רענליוו

 טײטשרַאֿפ סע ןוא .ֿבר ַא ןַײז וצ יואר ןעוועג זיא רע זַא ױזַא ,"םיקסוּפ ןוא דומלּת, ןיא

 ןבָאה להקה-ישָאר יד ןוא ,ןטלַאהעג קרַאטש םיא ןוֿפ ןעמ טָאה הליהק רעד ןיא זַא ,ךיז

 .ץלַא ןיא טגלָאֿפעג םיא

 :גָאלשרָאֿפ ַאזַא טימ להקה-ישָאר יד וצ טדנעװעג ךיז ד"וסי רעד טָאה 1745 רָאי ןיא

 ןגָארטוצנַײרַא טיירג זיא ,רודגיֿבַא ֿבר רעװָאנַאזָאר ןוֿפ ןוז ַא ,לאומש םעדייא רעגנוי ןַײז

 ןעמיטשַאב םיא לָאז ןעמ ,יַאנּתב ןדליג טרעדנוה סקעז טנזוט להק רענליוו ןוֿפ עסַאק ןיא

 ןוֿפ רענייא טלייצרעד ױזַא-קלָאֿפ ןוֿפ רעריֿפ יד ןבילקעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה .ןייד ַא רַאֿפ

 רעד ןוֿפ עטסטלע יד ןוֿפ ןוא םינקז יד ןופ ןַײזַײב ןיא ןוא--סקנּפ ןיא "םיֿבתּכ , יד

 ןעוועג םיּכסמ עלַא ןבָאה ...לביטש-להק ןיא ...(םישמש ,םינוח ,םינבר ש"חר יד ןוֿפ הֿפיסַא

 הליהק רעד ןוֿפ ןרָאטידערק יד ,טַײצ עגנע ןַא זיא טציא יוװ תויה זַא ,קימיטשנייא

 .ידערק עקיזָאד יד ןַײז וצ קלסמ טינ טקעלק להק ןוֿפ עסַאק יד ןוא ,ןבַײרט ןוא ןלַײא

 וצ קלסמ ףיוא ןבעגעג טָאה ןוא טוג ױזַא ןעװעג זיא לאומש רמ ינבר רעד ןוא ,ןרָאט

 ןבָאה טלָאמעד ...םינמוזמ ןדליג טרעדנוה סקצז טימ טנזיוט ןרָאטידערק עקיזָאד יד ןַײז

 ןַײז רָאג ןוא ןָא טנַײה ןוֿפ ןעניֹווװ לָאז לאומש ֿברה ונרומ ינבר רעד זַא ...טגָאזעג רימ

 ןַײז דבכמ םיא לָאז ןעמ ןוא ...הליהק רעזדנוא ןיא ָאד םימכח ןוֿפ טרָא ןיא גנַאל ןבצל
 ןיא ןייד רעקידנעטש ַא ןַײז לָאז לאומש ה"ומ ינבר רעד ,הרוּת ןוֿפ ןיורק רעד טימ

 9 ס. 8622 סא 2 תאצס8סאעס ס8מסע} 21--22.

 :ןֿפורעגנָא אנײדו ארפס הדוהי רעד טרעװ גנוריגצר רעד ןוֿפ ןטקַא עלעיציֿפָא יד ןיא 0

 .םס42:1ט5 ןט046ט5 57042088466 5

 .117--115 ,20---19 ,הנמאנ הירק 1



 ענליו ןיא 37 םעד ןוא להקהישָאר יד ןשיהצ תקולחמ יד 206

 ,םינייד יד ...עטסטלע יד ןוֿפ ץיז םעד ןיא ןציז וצ ,ןבע? טעװ רע לַײװ הליהק רעזדנוא
 רעדיװטעי טימ ןוא תוסנכה עלַא טימ ,הליהק רעזדנוא ןיא ךעלטנייוועג ָאד ןענַײז סָאװ
 רעד זַא טסייה סָאד ,הליהק רעזדנוא ןיא םינייד יד וצ ןרעהעג סָאװ ,דוֿבּכ ןיא ליײטנָא
 ןענַײז סָאװ ,םינייד ףלעװצ יד וצ ןייד רענעמוקעגוצ ַא ןַײז לָאז לאומש ה"ומ ינבר
 ע* הליהק רעזדנוא ןיא ןַארַאֿפ ךעלטנייוועג

 וצ טדנעװעג רעדיוו ךיז ד"וסי רעד טָאה לישעה-עשוהי ֿבר םעד ןוֿפ טוט ןכָאנ

 ןוא ריֿפ עסַאק רעשלהק רעד ןיא ןלָאצנַײא טעװ רע זַא ,גָאלשרָאֿפ ַא טימ להקה-ישָאר יד

 ןלאומש 'ר םידייא ןַײז ןעמיטשַאב לָאז ןעמ יַאנּתב ,ןמוזמ ןדליג עשילױּפ טנזיוט קיצנַאװצ

 ןייד רעד .ןענַאטשַאב ףיורעד ךיוא ןבָאה להקה-ישָאר יד .הֿבישי-שאר ןוא בר ַא רַאֿפ

 ךיוא זַא ,סיוא טזַײװ סע ןוא ,גנוי וצ ךָאנ ןעװעג טַײצ רענעי ןיא רעבָא זיא לאומש

 ןַײז וצ יואר טינ ךָאנ זיא שטנעמ רעגנוי ַאזַא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רענַײז רעווש רעד

 -עג ןבָאה סע סָאװ ,ֿבתֹּכ םעד ןיא ןבירשעג טייטש--ש"רהומ ןואג רעד, .ֿבר רענליוו

 ןטלַא טימ לוֿפ גורק רעַײנ ַא ,גנוי זיא-"אנליוו תלהק יגיהנמ יניצק ינזור ישאר, יד טעמתח

 זיא רע זַא ןענעקרעד םיא ןעצז סָאװ עלַא ןוא ,םסרוֿפמ ןוא טסּוװַאב זיא סע יװ ,ןַײװ

 תוֿפירח סיורג ןַײז םיא ןוֿפ ןעמ טרעה תומכח עלַא ןיא ןוא ,רעטשרע רעד ןוא ּפָאק רעד

 ןציז גנַאל טעװ רע ןעװ ,טַײצ עטכער יד ןעמוק טעװ סע זַא סיװעג ןוא ,תואיקב ןוא

 זיא רעבירעד ..'רעכעה ןוא רעכעה ןגַײטש ץלַא ךיז ןוֿפ רע טעװ ,לוטש ןַײז ףיוא

 רָאי עכעלטע זַא יַאנּתב רעבָא ,תונברה-אסּכ ןֿפױא ןצעזוצֿפױרַא םיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 ןוא הרוּת ןַײז, ןוֿפ ןענרעל םיא ַײב ןוא ֿבר םעד רעטָאֿפ ןַײז ַײב ןציז ךָאנ רע לָאז

 רעווש ןַײז לָאז טַײצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא .ֿבר ַא ןַײז וצ יואר ןַײז טעװ רע זיב ,תוֿפירח

 ."םוקמ-אלממ ןַײז ןַײז ד"וסי רעד

 המישר ט"זמל, ןרָאװעג טעמתחעג זיא (1750) י"קּת רָאי ןוֿפ ינש רדא ןיא געט 8

 ןטשרע םעד ןיא ."הטמלד םינֿפואה לכ לע ..,לאומש ןואגה ֿברה לש תונבר תולבק ןודינב

 ןוא ןיד-תיב-ֿבא ןרַאֿפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא לאומש ֿברה זַא, ,ןבירשעג טייטש ?ןֿפוא,

 ןואג ןוֿפ ןבעל ןצנַאג ןֿפיוא הליהק רעצזדנוא ןוֿפ זיולק ןוֿפ ֿבר ןוא הֿבישי-שאר

 "טקנוּפ, ןט15 ןיא טרעלקרעד טרעװ ?םוקמ אלממ, ןַײז חוּכמ ןוא ..?לאומש רמ

 ןעוו ..תונבר עטנָאמרעד יד ןָא ךיז טבייה סע טניז רָאי ַײרד ןוֿפ ךשמ ןיא , : תיכירַאב

 ןענרעל ֹוצ רודגיֿבַא 'מ ןואג םעד ֿבר םעד רעטָאֿפ ןַײז וצ ןרָאֿפ טעװ ש"רהומ ןואג רעד

 טצעװ רע רעדָא ,רעטרע ערעדנַא ןיא רעדָא ,טנָאמרעד זיא סָאד גילדעוו ,הרוּת םיִא ַײב

 יד ףיוא ד"וסי ה"ומ ינבר רעד רעווש ןַײז םיא טָאטשנָא ןַײז לָאז דנוא ַײב ָאד ןבצל

 ,הליהק רענעביוהעג ַאזַא ןוֿפ ֿבר ַא יװ ןריֿפ טינ ךיז לָאז רע ונַײהד ,םיאנּת עקידרעטַײװ

 עטנכייצעגסיוא יד רעביא ןוא קלָאֿפ ןקיליײה ןרעביא ןקיטלעוװעג וצ ןַײז םיא לָאז הלילח

 םיא ןרָאט הליהק רצזדנוא ןוֿפ ןשטנעמ יד זַא ,ןיוש אטישּפַא ןוא ,םעד ןשיוװצ םינבר

 'מ ינברה ןצעמָאנ ןטשרע ןַײז טימ רָאנ טרעַײנ ,הליהקה ֿבר ןעמָאנ ןטימ ןֿפורנָא סינ

 ענַײז ןעעז רימ יו תויה זַא ,םיּכסמ רימ ןענַײז ןירעד זיולב .ו"צי השודק הליהקד ד"וסי

 טציא זיב ןָא קידנעטש ןוֿפ סָאװ ,הליהק רעזדנוא ןוֿפ ללּכ םעד תֿבוטל ןעוטֿפױא עסיורג

 יד ןיא טלעטשעגנַײא ןבעל סָאד שממ טלעג ןַײז טימ ןוא ףוג ןַײז טימ ךיז רע סָאה

 זיא רעבירעד ,הליהק רצזדנוא ןוֿפ םינינע יד ןעק רע יװ תויה ןוא ,הליהק רעד ןוֿפ םינינע

 םעד טניז רָאי ַײרד רעדָא ייווצ ןוֿפ ךשמ ןיא דוֿבּכ םעד ןבענוצּפָא םיא קיטכיר ןוא קיסַאּפ

 ,הארוה וצ יואר ןַײז טעװ ש"רהומ ןואג רעד םידייא ןַײז זיב ,תונבר רעטנָאמרעד ןוֿפ בייהנָא

 יד ןיא טינ רעבָא ,הליהק רעד ןוֿפ ֿבר םעד ןוֿפ טרָא ןֿפױא ןַײז לָאז רעווש ןַײז זַא

 גנוטכַא ןוא ןציז וצ ןוא הליהק רעד ןוֿפ םינינע יד ןיא רָאנ טרעַײנ ...הארוה ןוֿפ םינינע

 ,בר ןוֿפ טרָא ןֿפױא לביטש-להק ןיא להק ןוֿפ רעריֿפ יד טימ הליהק רעד עגונב ןבעג וצ

 .('ב ןויצ) 2 'ב "רבעה, ןיא לקיטרַא םוצ תוֿפסוה 2
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 לָאז םיטש ןַײז ןוא ,ֿבר םעד טָאטשנָא גנוניימ ןַײז ןגָאזצסױרַא ,זיא גהנמ רעד יװ
 גכ"ןיא גהנמ רעד יװ ,ןעמיטש ייווצ רַאֿפ טנכערעג ןרעוו

 ,ד"וסי ןלדּתש םעד ףיקּת םעד ןוֿפ העּפשה יד רָאנ טינ זַא ,טינ קֿפס ןייק זיא סע
 רעד ןיא ןגָארטעגנַײרַא טָאה רע סָאװ ,סנדליג רעטנזיױט רעגנילדנעצ יד ךיוא טרעַײנ
 רעד זיא ייז ףױא סָאװ ,"םינֿפוא , יד זַא ,וצרעד ןעװעג םרוג ןבָאה ,עסַאק רעשלהק
 יד יװ ערעדנַא רָאג ןענַײז ,ענליוו ןיא ֿבר ַא רַאֿפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא לאומש 'ר רעגנוי
 ךעטצעל רעד .טרָאּפָאּפַאר-ץ"ּכ ֿבר רעד טעמתחעג וּתעשב טָאה ייז ףיוא סָאװ ,"ןטקנוּפ
 ,רָאי ַײרד ןוֿפ טַײצ רעטצענערגַאב רעד ףיױא רָאנ ֿבר ַא רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא
 טרָאּפָאּפַאר בר רעד ןבצל ןצנַאג ןַײז ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא לאומש 'ר תעב
 גנוציז ַא וצ בר םעד ןֿפור ןלעװ להק ןוֿפ רעריֿפ יד ןעוו, זַא ,ףיורעד ןעוועג םיּכסמ טָאה
 ליוו סע סָאװ ןַײז לָאז ,שינעֿפרעדַאב זיא סע רעסָאװ בילוצ הֿפיסַא ןַא וצ רעדָא להק ןוֿפ
 ןיאב ךיז רָאט רע זַא אטישּפַא ןוא ,ןגײלוצּפָא טינ דלַאב ןעמוק וצ ֿביוחמ רע זיא
 ךַאז רעד ַײב ?ןגָאז טינ רָאט ןוא ,להק ןוֿפ קסע ןוא טּפשמ ןייק ןוֿפ ןגָאזּפָא טינ .ןֿפוא
 .ֿפױא םַײב *םינֿפוא יד ןיא רעבָא ,"ןציז טינ ךיא לעװ רעד ַײב ןוא ןציז ךיא לעװ
 ןציז ןלעװ טעװ ֿבר רעד םאב, :טרעקרַאֿפ ןבירשעג טייטש ֿבר ַא רַאֿפ ןלאומש *ר ןעמענ
 םינינע ןיא ַײס ןוא םידיחי ןוֿפ םינינע ןיא ַײס ,ןיד.תיב ןיא טּפשמ זיא סע רעסָאװ ַײב
 רע ןוא ,בוטש סבר ןיא אקװד ןציז ןעמ לָאז טלָאמעד ,רעריֿפ עשלהק יד ןוֿפ
 14 װ"זַאא ,"ןציז וצ ןוֿפ ךיז ןגָאזצּפָא תושר טָאה

 ןרעטנוא רָאי ןעצ רעביא תונברה-אסּכ ןַײז ףיוא קִיּור ןסעזעג ךיז זיא לאומש בר
 ,טריּפשעג טָאה ןוא ןרָאװעג רעטלע זיא ד"וסי רעד זַא ,ריֿבג םעד רעווש ןַײז ןוֿפ ץוש
 ןַײז ךָאנ זַא ,ארומ יד טקעװרעד םיא ַײב ךיז טָאה ,ןברַאטש וצ טַײצ יד טמוק סע זַא
 רעבירעד ,טכער ענַײז םעדייא ןַײז ַײב ןעמצנּפָא ןלעװ םיֿפיקּת עשלהק יד ןלעװ טיוט
 הליהק רעזדנוא ןוֿפ טַײל עלַא וצ , השקב ַא טימ טדנעװעג ךיז האווצ ןַײז ןיא רע טָאה
 ץרַאה םענייר רעייז ןוֿפ לװָאט ןֿפױא טצירקעגנַײא ןַײז לָאז סע זַא ,סיורג זיב ןיילק ןוֿפ
 ןַײמ טימ ןוא המשנ ןַײמ טימ הליהק רעזדנוא רַאֿפ ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ,סטוג סָאדלַא
 יו טרוגעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,טסּוװַאב ןַײמ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא טניז ןוֿפ ,סנגייא
 ַײס טָאטש ןיא ַײס טעברַאעג ךיא בָאה חוּכ ןצנַאג ןַײמ טימ ןוא ןדנעל ענַײמ דלעה ַא
 רע סָאװ ,תוחנה ןוא תוֿבוט יד עלַא סיוא טנכער רע יװ םעד ךָאנ ןוא ."טָאטש רעד ץוח
 סָאד לָאז רעבירעד, :השקב ןַײז רעביא רע טרזח ,הליהק רעד רַאֿפ טלעוּפעגסיוא טָאה
 ןַײמ רַאֿפרעד ןלָאצוצּפָא ץרַאה םענייר רעיײז ףיוא טצירקעגנַײא ןַײז עטנָאמרעד ץלַא
 סח ייז ןבעג וצ טינ ןוא ,םיא ךָאנ רעדניק ענַײז ןוא י"רנ ןואג םעד ֿבר םעד םעדייא
 םצדײא ןַײמ ןוֿפ כַאמּפָאנ םיֿבתּכ יד ןטיהוצּפָא רָאנ ,טסיזמוא הנּתמ ַא םולשו
 ...סוחי ןוֿפ ןיורק רעד טימ טניירקעג זיא סָאװ ,ךעבענ ױרֿפ ןַײמ רַאֿפ ןואג םעד ֿבר םעד
 .צנַײרַא הריטּפ ןַײמ ךָאנ ןוא טקנוּפ ןקיזָאד םעד ןבַײרשוצרעביא טעב ךיא ןוא
 ןצרַאה םוצ ןעמענ קידנעטש ןלָאז ײז ידּכ ,לביטש-להק ןיא ןבעג
 טינרָאג רעבָא ןעמ טָאה לביטש .להק ןיא :*"עטגָאזעג ןביוא סָאד ץלַא
 ךָאנ םורַא רָאי ייווצ ןיא ןוא ,ןלדּתש ןטלַא םעד ןוֿפ האווצ יד ?ןצרַאה םוצ ןעמונעג
 .טַאהעג ארומ טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,סָאד ןעשעג עקַאט זיא טוט ןַײז

 .128--127 ,"הנמאניהירק , ןיא ךיז טניֿפעג תונבר-ֿבתּכ םעד ןוֿפ טסקעט רעד 2

 זַא ,טלײצרעד סקנּפ רעד ןוא ,גנוריגער רעד ןוֿפ ךיוא ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא תונבר-ֿבתּכ רעד 4

 ,עדָאװיָאװ רענליװ םעד ןוֿפ טסײה סָאד ,סּכוד םעד ןוֿפ |ס:עסנָאק} *שיסנָאק, רעד ןרָאװעג ןעמוקַאב זיא סע

 ."ןואג םעד ןופ ןבעל ןצנַאג ןפיוא טנַײה ןוֿפ י"נ לאומש ר"והמ ןואג םעד ןוֿפ ןצמָאנ ןֿפױא טצמתחעג ןוא ןבירשעג

 .1762 ןּברָאטשעג זיא ד"וסי רעד .117--116 ,"הנמאנ הירק , 5
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 ינוור, יד ןוא ,ד"וסי ןלדּתש םעד ןוֿפ טוט ןכָאנ רעבירַא ןענַײז רָאי רָאּפ ַא

 עצנַאג יד אקווד ןבָאה טלָאװעג ןבָאה ייז .בר םעד ןגעק ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה "להקה

 טימ ןצמונעג ייז ןבָאה ,ייז וצ ענכנ ןַײז לָאז ֿבר רעד ןוא ,םינינע עשלהק יד ןיא העד

 טלעטשצגקצװַא לָאז רע ,סעיגעליוירּפ ענַײז ףיוא ןַײז רּתומ לָאז רע ,ןענעטנַײא םיא

 .עשוהי 'ר ןוא טרָאּפָאּפַאר-ץּכ) םינבר עקידרעירֿפ יד יוװ דַארג ןקיבלעז ןֿפױא ןרעוו

 ןינע ןוא טּפשמ ןייק ןוֿפ ןגָאוּפָא ךיז ןרָאט טינ, ךיוא רע לָאז ייז יו טקנוּפ ,(לישעה

 ַײב ןוא ןציז ךיא לע ךַאז רעד ַײב, ןגָאז וצ ןבָאה טינ טכער ןייק לָאז ןוא "להק ןוֿפ

 ."ןציז טינ ךיא לצװ רעד

 טָאה ֿבר רעד, זַא ,רמג ַא וצ ןעמוקעג ףוס-לּכ-ףוס ןעמ זיא דייררעביא ךס ַא ךָאנ

 ענַײז טול תושר טָאה רע יצ ,ןעזנַײא ןלָאז ייז ןוא ..,םינייד ַײרד ןצצזוצקעװַא תושר

 ןוא דיחי ַא ןשיװצ ןכַאז.טלעג ןיא הרוּת-ןיד ַא ַײב ןציז וצ ןוֿפ ןגָאװצּפָא ךיז ןטקנוּפ

 ןיד ןטיול קיטליג ןבַײלב סָאד לָאז ױזַא ,ןעניֿפעגסױרַא ןלעוו ייז יוװ ױזַא ןוא ,דיחי ַא

 ,"הרוּת רעד ןוֿפ

 ,טכערעג זיא ֿבר רעד זַא ,(1767-ח"כקת רָאי ןוֿפ ןוושח ןיא) טנקסּפעג ןבָאה םינייד יד

 ןגָארקעג טָאה רע תצב ,טלָאמעד ןרָאװעג טעמתחעג ןענַײז סָאװ ,ןטקנוּפ יד טול לַײװ

 ןוא ,הרוּת-יד ַא ַײב ןציז וצ ֿבויח םוש ןייק ָאטינ ֿבר ןֿפױא זיא , ,תונברה-ֿבתּכ םעד

 ןייק ןוא ,ד"כ טקנוּפ ןטיול הרוּת-יד ַא ַײב ןציז וצ ןוֿפ ןגָאזוצּפָא ךיז תושר טָאה רע

 ."הרוּת-ןיד ַא ַײב ןציז וצ ןואג םעד ֿבר םעד ןעגניווצ וצ דיב טינ טָאה להק ןייק ןוא דיחי

 ןבָאה, רעגנעהנָא ערעייז ןוא ייז .טזָאלעגכָאנ טינ ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד רעבָא

 ,ןטקנוּפ יד ףיוא ןַײז רּתומ לָאז רע ,ֿבר םעד ןעגנּוװצעג ןבָאה ןוא 'דנוב ַא ןסָאלשעג

 ןרעוװש ןוא ןעמתח לָאז ןוא ,רעווש םענעברָאטשרַאֿפ ןַײז טימ םדערעגסיוא טָאה ןעמ סָאװ

 יד .םינבר עקידרעירֿפ יד טימ םּתעשב ןרָאװעג טדערענּפָא ןעגַײז סָאװ ,ןטקנוּפ יד ףיוא

 רע טָאה ףוס-לּכ-ףוס זַא ,ןלאומש ֿבר וצ ןענַאטשעגוצ קרַאטש ױזַא ןענַײז להקה-ישָאר

 גָאלקנָא ןַא טימ טדנעוועג ךיז רע טָאה ךַײלגוצ רעבָא ,(ח"כקּת ֿבא שדוח ןיא) ןבעגעגכָאנ ייז

 15 לסירב ןוא קסניּפ ,קצולס ,ענדָארג ןוֿפ תוליהק יד וצ ה"ד ,"אטילד דע תונידמ , עלַא וצ
 ֿבא ןיא געט 14 .בר ןטלװצַאב ןרַאֿפ ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה תוליהק-טּפיוה יד ןוא

 טימ ווירב ַא ענליוו ןיא להקה-ישָאר יד וצ ןבירשעגנָא להקה-ישָאר רענדָארג יד ןבָאה ל"קּת

 -טּפיוה יד ןוֿפ רענייא ןיא ֿבר ןטימ הרוּת:ךיד ַא וצ ךיז ןלעטש וצ גנורעדָאֿפֿפױא ןַא

 גָאלקנָא סלאומש 'ר ןוֿפ טלַאהניא םעד רעביא ןביג ווירב םעד ןוֿפ םירבחמ יד .תוליהק

 ךיז ןעגנוװצעג םיא ןבָאה ןוא םיא ןֿפדור טַײל . סלהק רענליוו יד זַא ,םעד חוּכמ

 ןבילקעגסיוא זיא רע תצב ,ןרָאװעג ןעמונעגסיוא ןענַײז סָאװ ,?ןטקנוּפ , ענעי ןוֿפ ןגָאזוצּפָא

 .טלעטשעג םיא ןבָאה להקה-ישָאר יד סָאװ ,םיאנּת עַײנ ןעמענוצנָא ןוא ,ֿבר ַא רַאֿפ ןרָאװעג

 םיֿפיקּת עשלהק יד זַא ,םעד חוכמ :'תודע-תויֿבג טכַארבעג רע טָאה ףיורעד היַאר ַא יו

 טשרעוצ .1023 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ,טסּוװַאב יו ,זיא אטיל תנידמב תושארה תוליהקה דעװ רעד 6

 ,ענדָארג ךָאנרעד ,דעװ ןוֿפ שארב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קסירב :תונידמ ַײרד דצװ םעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 --דעװ רעד זיא 1764 רָאי ןיא .קצולס טצעלוצ ןוא צנליוו ןעמוקעגוצ זיא רעטעּפש .קסניּפ ןעװעג זיא עטירד יד

 ךיוא רעבָא .גנוריגער רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא לעיציֿפָא -- ללכב ןליוּפ ןיא ןה ,עטיל ןיא ןה

 ןוא טעטירָאטיױא ןַײז ןרָאלרַאֿפ טינ תוליהק עשידַיי יד ןוֿפ ןבעל ןטסקינײװעניא ןיא דעװ רעד טָאה רעטעּפש

 .ךיז ןשיװצ ןבָאה ןגעלֿפ תוליהק עקיצנײא יד סָאװ .,תוציֿבּת ןוא תונעט יד ןיא ןשימנַײרַא ךיז ,רעירֿפ יװ ,טגעלֿפ

 ,"אניד יב אתלת בתימב , ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,תודצ:תויבג יד ךיז ןעניֿפעג סקנּפ רעזדנוא ןיא 7

 יִנּפ יד ןופ ןשטנעמ ךָאנ טימ, ןעמַאזוצ "ריעה יֿבוט 'ז , יד ןסָאלשעג ךיז ןשיװצ ןבָאה סע סָאװ ,"רשק, םעד חוּכמ

 ךרוד .טכער ענַײז ןצענערגַאב סָאװ ,ןטקנוּפ עַײנ יד ףיוא ןרעװש לָאז רע ,ֿבר םעד ןעגניוװצ וצ ידכב ,"טָאטש ןופ

 ,ןלאומש 'ר רַאֿפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןבָאה להק ןוֿפ טייהרעמ יד זַא ,ןרָאװעג טקיטעטשַאב ךיוא זיא תודע:תויֿבג יד

 .ןיבַײלב ןילָאז ןיטקנוּפ עטלַא יד ףיוא ןעליוו עלַא רשַאב , :ןושלה הזב ןיד.תיב םעד טרעֿפטנעעג ןבָאה םישמש יד

 ,"ןיטקנוּפ ײַאנ יד אקװד ןליוו עכילטע קר ,ןידייר וִצ טשינ ןואגה ברה לע ןיבָאה ריִּמ
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 ןואגה ברהל טייניג ןבָאה רימ ןוא , :לַאניגירָא ןיא טייטש סע יװ -- טמירַאב ךיז ןבָאה

 רענדָארג יד ."טכַאמיג ןיבָאה רימ סָאװ ןיטקנוּפ עלַא ףיוא ןירעװש טזומיג טָאה רע זַא

 ,ןיד ןשוריֿפב ַא ףיױא ןעוװעג רֿבוע רענליוו יד ןבָאה טימרעד זַא ,ןָא ןזַײװו להקה-ישָאר

 טול ,לטוֿבמו לטב זיא ,סנוא יּפ לע ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,העוֿבש סֿבר םעד זַא ןוא

 ןגלָאֿפ וצ ֿבױחמ הליהק רעד ןוֿפ םיגיהנמ יד ןענַײז הנידמה סקנּפ םעד ןוֿפ תונקּת יד

 ,תוליהק-טּפיוה יד ןוֿפ רענייא רַאֿפ הרוּת-יד ַא וצ םיא טימ ךיז ןלעטש וצ ןוא בר םעד

 יז ,להקה-ישָאר רענליוו יד רעבירעד ןענערָאװ רענדָארג יד .ןבַײלקסױא טצוװ רע סָאװ

 יװ רעטעּפש טינ, דירי רעװלעז םוצ ןקישוצ ןוא םינעוט ךיז ןוֿפ ןבַײלקסיױא ןלָאז

 ןלעו ,טינ רעמָאט ןוא ,הרוּת-ןיד םוצ ךיז ןלעטש וצ םּכסהַא "האר תשרּפ ןוֿפ גָאטנָאמ

 ןוֿפ תונקּת יד ןעמיטשַאב סע יװ טיול ,ןגיוא ערעייז רעטניה ןיד-קסּפ ַא ןגָארטסױרַא ייז

 .הנידמה-סקנּפ םעד

 רעקיזָאד רעד ףיוא טגיילעג טינ טכַא ןייק רעבָא ןבָאה להקה - ישָאר רענליוו יד

 -עגּפָא להק רענדָארג םעד ייז ןבָאה ,הרוּת-יד ַא ןוֿפ ןכַאמוצסױרַא ךיז ידכב .גנונערָאװ

 -ישָאר רענליוו יד וצ ןעמוקעגנָא זיא םורַא םישדח ףניֿפ ןיא .םיצוריּת עליוֿפ טימ טּפוטש

 רענדָארג יד ךיז ןגָאלקַאב--ןָא ךיז טעז סע, :ענדָארג ןופ ווירב-הארתה רעטייווצ ַא להקה

 טליוו ריא ןוא ףוס ַא ןָא ךַאז יד ןּפעלשוצּפָא זיא הנווּכ עצנַאג רעַײא זַא -- ,:םיֿפולא,

 -יו ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןּפוטשוצּפָא סיוא ריא טכוז םיצוריּת קר .םינעוט ןייק ןקיש טינ

 ,טליו ריא ןעמעוו םינצוט ןבַײלקסיױא טלָאז ריא ,טנָאמעג טָאה ןיילַא ֿבר רעד זַא דלַאב

 ןעמוק רעבירעד .להקה-ישָאר יד ןוֿפ זיא סע רעװ טּפשמ וצ םיא טימ ןלעטש ךיז ןלָאז

 טינ דייר ערעזדנוא ףיוא טעװ ריא םאב .גנונערָאװ רעד טימ לָאמ עטצעל סָאד רימ

 ךַײא ןגעק ןטערטסױרַא טעװ רע ןצוו ,ֿבר םעד ןֿפלעה וצ ןקרַאטש ךיז רימ ןלעװ ,ןקוק

 ןרעהוצוצ ךיז ןעז ןלעװ רימ ןוא ,טכירעג ןכעלטסירק ןיא ַײס ןיד.תיב ןשידִיי ןיא ַײס

 ןוא תואצוה טלַא ןוא ,ןגיוא ערעַײא רעטניה ןיד-קסּפ ַא ןבעגוצסיורַא ןוא דייר ענַײז וצ

 ךיז טלָאװעג תועמשמ ןעמ טָאה ענדָארג ןיא ."ןרעװ טנָאמעגֿפױא ךַײא ןוֿפ ןלעװ .;ווקזיה

 יו ,ןדיירסיא ענעדײשרַאֿפ ןעניֿפעג טינ ןלָאז םיֿפיקּת רענליו יד זַא ,ןענצרָאװַאב

 .עגרעביא טינ ןבָאה ייז סָאװ ,םישמש ןוא םיחילש יד קידלוש ןענַײז סע זַא רעגײטשַא

 םינבר יד ןוא להקה-ישָאר רענדָארג יד ןבָאה רעבירעד ,טַײצ רעד וצ ווירב םעד ןבעג

 ּפָא ֿביוהמ ןענַײז ייז זַא ,הנידמה-סקנּפ ןוֿפ תונקּת יד טול םרחב, םישמש יד טגָאזעגנָא

 המיתח ַא טימ בתֹּכ ַא ןבעג וצ ןוא םינזור יד וצ טנעה יד ןיא ֿבתֹּכ םעד ןבעגוצ

 ."ןואג םעד

 ןוא ןבעגעגכָאנ ןיוש םיֿפיקּת עשלהק רענליוו יד ןבָאה הארתה רעקיזָאד רעד ךָאנ
 ר"ב לאומש ןוא ךורב ר"ב לאומש ,"םינעוט, ייווצ ענדָארג ןייק טקישעגקעװַא ןבָאה
 ןיא "קדצ ינייד, יד רַאֿפ ןענַאטשעג ייז ןענַײז א"לקּת תבט שדוח-שאר ןוא ,רזעילא
 .הרוּת-ןיד ַא וצ ענדָארג

 ןוֿפ גנַאג רעצנַאג רעד תוכירַאב ןבעגעגרעביא טרעװ סקנּפ ןטנָאמרעד םעד ןיא
 רימ .וװ"זַאא תודע-תויבג יד טימ ,םידדצ ייװצ יד ןוֿפ תונעט עלַא טימ הרוּת-ןיד רעד
 .ךַאז רעד ןוֿפ תיצמּת םעד ָאד ןעגנערב

 ןֿפדור וצ םיא טדערעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה להקה-ישָאר יד זַא ,טענעטעג טָאה בר רעד

 טָאה רע ןוא ,טלעג ןיא תוקזיה ךס ַא ןעוװעג םרוג ןוא תונויזב ןָאטעגנָא םיא ןבָאה ןוא

 ןכרוד ןוא םישמש יד ךרוד טעמתחעג סעיּפָאק ןוא םיֿבתּכ עַײנ יד ןוא עטלַא יד ןזיוועג

 םיּכסמ ןליוו ןטוג ןטימ טָאה בר רעד זַא ,טרעֿפטנעעג ןבָאה רעדיוו םינעוט יד ,רעבַײרש

 ןוא ,תויכז ןוא ןטקנוּפ עטלַא ענַײז ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןוא ןטקנוּפ עַײנ יד ףיוא ןעוועג

 יד סָאװ ,םיֿבתּכ יד זַא ,טענעטעג ֿבר רעד טָאה ףיורעד .םיֿבתּכ ןזיוועג ףיורעד ןבָאה

 דלַאװעג רעביא ,ןליוו ןַײז ןגעק ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז ,ןבירשעג ןבָאה להקה-ישָאר

 טייהרעליטש ןבָאה םיּתב-ילעב ערעדנָא ךָאנ טימ ריעה יֿבוט ןביז יד ,גנַאװצ טימ ןוא
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 ןקיטעטשַאב וצ תודצ-תויֿבג טכַארבצג טָאה ֿבו ועד .טדצרעגֿפױנוצ ךיז םעד ןגעוו

 ,דייר ענַײז

 רענליוו יד ןוא ,טכערעג זיא לאומש 'ר זַא ,טנקסּפעג טָאה ןיד-תיב רענדָארג רעד

 ,קזיה םעד ןגעוו ןואג םעד ןוֿפ תונעט יד חוּכמ.., :טכערעגמוא ןענַײז םיֿפיקּת עשלהק

 תוֿפיסַא יד ןיא ןציז טוָאלעג טינ םיא ןבָאה להקה-ישָאר יד סָאװ ,טַאהעג טָאה רע סָאװ

 הֿפידר יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעװ גָאט םעד ןוֿפ זַא :רימ ןעקסּפ ,םינייד יד ןוֿפ

 ןסעזעג טינ ןיא רע סָאװ ,רָאי רעדצי רַאֿפ ןלָאצַאב וצ םיא ביוחמ להקה-ישָאר יד ןענַײז

 ,תוצוֿבש יד ןוא ןטקנוּפ עַײנ יד עגונב ןוא .ןדליג עשיליוּפ טרעדנוה סקצז ,םינייד יד טימ

 ןכרוד ןרָאװעג לטב ןיוש זיא סָאד םגה ,ןואג םעד ןגצק ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ

 ןקיטעטשַאב ..קוזיח רעמ בילוצ רָאנ ,הליהק רצזדנוא ןוֿפ ןיד-תיב םעד ןוֿפ ןיד-קסּפ

 לטב ןענַײז ןיטקנוּפ עַײנ יד ןוא גנודניברַאֿפ עכעלטיא ןוא ,ןיד-קסּפ םענעי רעדיוװ רימ

 ןענַײז סָאװ ,תונוממ יניד יד ץוח ,תויכז ןוא םיֿבתּכ ןוא ןיטקנוּפ עטלַא יד רָאנ ,לטוֿבמו

 ןיא םיֿבתֹּכ יד ַײס ,תונבר יד ןעמונעגרעביא טָאה רע תעב ,ןואג םעד ןרָאװעג ןבעגעג

 וליֿפַא ןלַאֿפּפָא טינ ייז ןוֿפ רָאט סע ,קיטליג ןענַײז ,שילוּפ ןיא םיֿבתּכ יד ַײס ןוא שידִיי

 םעד ןגעק הליהק רעד ןוֿפ הנקּת עכעלטיא זַא ,ךיוא ןעמיטשַאב רימ .דוי לש וצוק ַא

 ןוא ,לטוֿבמו לטב זיא ,ֿבר ַא רַאֿפ ןואג םעד ןעמיטשַאב ןכָאנ טכַאמעג טרצוװ סָאװ ,ןואג

 ,"טָאה ןואג רעד סָאװ ,טכער ןוא ןטקנוּפ עטלַא יד ןגעק זיא סָאװ ,סָאד אטישּפַא

 טקידנע ייז טימ סָאװ ,ןשינערָאװַאב יד ןענַײז שיטסירעטקַארַאכ ןוא טנַאסערעטניא

 ןוֿפ םירחוס עשידִיי יד קרַאטש יװ ,ֿבגַא רימ ןעייגרעד ייז ןוֿפ סָאװ ןוא קסּפ רעד ךיז

 .סגיניק יו ,טעטש עשיסַײרּפ יד טימ לדנַאה רעייז ןיא ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןענַײז עטיל

 :ערעדנַא ןוא קיצנַאד ,גרעב

 --ןיד.תיב רענדָארג ןוֿפ קסּפ רעד טקידנערַאֿפ--ןגלָאֿפ טינ ןלעװ סָאװ ,עלַא ןוא

 רעטערטרַאֿפ ןַײז רעדָא רע ,ןֿפדור וצ ייז תושר ןואג רעד טָאה ,קסּפ םעד ןטיהוצּפָא

 טיול ַײס ןוא םיניד עשידִיי טיול ַײס ,טכיירג טנַאה ןַײז ןענַאװזיב ,חילש ןַײז רעדָא

 ,ןבָאה טעו ןואג רעד סָאװ ..תוקזיה רעדָא תואצוה עלַא ןוא ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ םיניד

 ןוא ,טינ ןגלָאֿפ סָאװ ,םידיחי יד ףיוא רעדָא ,טינ טגלָאֿפ סָאװ ,דיחי ןֿפױא ןלַאֿפ ןלעו

 ןייק ןבעג טינ דיחי םעד ןלָאז להקה-ישָאר יד זַא ,תונידמה סקנּפ !טיול םרחב זיא סע

 רעד ןוא ..ןרעװ טנָאמעגֿפױא סָאד טצװ ןיילַא םיא ןוֿפ אקווד רָאנ ,להק ןוֿפ עציטש

 ןוא ןטלַאהרַאֿפ ןוא רעגלָאֿפטינ םעד ןוֿפ ןענָאמוצֿפױא ..טכער סָאד טָאה ןואג

 יד ףיוא טינ ןוא םידירי יד ףיוא הנידמ רעזדנוא ןיא ַײס ןגעמרַאֿפ ןַײז ןרירטסעווקצס

 רע יװ ױזַא ,קיצנַאד ןוא גרעבסגיניק ןיא הנידמ רעזדנוא ןוֿפ ץוחמ ַײס ןוא םידירי

 יד ןענַײז טעמתחעג ."רעגלָאֿפ.טינ ןכרוד טעמתחעג ֿבוח-רטש ןקיטכיר ַא טַאהעג טלָאװ

 ןבָאה קסּפ םעד .להקה-ישָאר טכַא ןוא ֿבר ןשיטָאטש ןטימ ןעמַאזוצ ענדָארג ןוֿפ םינייד

 .הליהק רעקסירב רעד טימ שארב תוליהק-טּפיוה עקירעביא יד ךיוא טקיטעטשַאב

 להקה-ישָאר רענליו יד ןשיװצ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סע זַא ,סיוא טזַײװ רעבָא

 ףיורעד שינערעהוצנָא ןַא .ןיד:קסּפ םעד ןבצגרעטנוא טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,םינשקע

 געט 7 ענליוו ןייק טקישעג טָאה הליהק רעקצולס יד סָאװ ,הארתה רעד ןיא רימ ןעניֿפעג

 ןענַײז סע, סָאװ ,ףיורעד רעקצולס יד ךיז ןגָאלקַאב טרָאד .(1772) בילְקּת רייא ןיא

 ןקערטשוצסיוא ןענוגרַאֿפ ךיז ןבָאה ןוא רעריֿפ יד ןוֿפ עקירעביא יד ןענַאטשעגֿפױא

 םעד ףיוא ,טַײל עכעלטנרָא ףיוא רעטצניֿפ רעד ןיא ןסיש וצ ןוא ןכערבוצנַײא טנַאה ַא

 רענליוו יד קצולס ןוֿפ להקה-ישָאר ןוא םינבר יד ןָא ןגָאז רעבירעד ."בר ןקידוֿבּכב

 רעייז ןוֿפ ןוא הליהק רענדָארג ןוֿפ רעריֿפ יד ןוֿפ םיקסּפ יד ןקיטֿפערקַאב רימ, :םיֿפיקּת

 טינ לָאז סע ,ןואג םעד דוֿבּכ ןבעגּפָא ןינע ןיא ןה ןוא ןכַאזטלעג יד עגונב ןה ןיד-תיב

 ןעמעננָא םַײב ןיטקנוּפ עטלַא יד ןוֿפ דוי לש וצוק ַא וליֿפַא ןרעװ טלעֿפרַאֿפ ןוא טרענימצג

 קיטכיר רַאֿפ ןטלַאה רימ סָאװ ,ץלַא ןגָאזצסױרַא ןעמוקעג ןענַײז רימ ןוא ,ןואג םעד

 טעװ סָאװ ,הליהק רענליוו רעד ןוֿפ טַײל יד ,ןדִיי יד ןוֿפ זיא סע רעװ זַא ,ןואג םעד
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 ןיא טכער ןַײז ןרענימרַאֿפ וצ ךַאז רעסיורג רעדָא רעניילק ַא טימ ןואג ןגעק ןשלעֿפ

 ןטכַארט טעװ סָאװ רעדָא ןואג ןוֿפ הסנכה רעד ןוֿפ רעדָא ךַאזטלעג זיא סע רעסָאװ ַא

 ןַײז רע טעװ - ןטקנוּפ עטלַא יד ןוֿפ טקנוּפ ןייא שטָאכ ןרענימ וצ קנַאדעג ןשלַאֿפ ַא

 ןֿפדור וצ תושר טָאה ןואג רעד ןוא ,תוליהק עשידִיי עלַא ןוֿפ טדײשצגּפָא ןוא םרח ןיא

 וצ ,תונידמה סקנּפ ןוֿפ גנומיטשַאב רעד טול גנַאװצ ןוֿפ טייקברַאה רעד רָאנ טימ םיא

 רעגנילדנעצ ןוא רעטנזיוט ייז ןוֿפ ןענָאמנַײא ןגעמ לָאז ןואג רעד ,סנגייא רעייז ןעמענרַאֿפ

 קיצנַא ד ןיא ,ןסַײרּפ ןיא ,ןעניֿפעג ךיז טעװ סע ּוװ ,םוטעמוא ןוא לָאצ ַא ןָא רעטנזיוט

 יד ףיא טינ ןוא םידירי יד ףיױא ,עלסערב ןיא ןוא גרעבסגיניק ןיא ןוא

 סנואג םעד טכיירג סע ּוװ ,טָאטש רעכעלטיא ןיא ןוא הנידמ רעכעלטיא ןיא ,םידירי

 גֿפ"םיא ןוֿפ טפירשּפָא ןַא רעדָא ֿבתֹּכ םעד טָא טיול דייר
 עשלהק יד .ןרָאװעג טליטשעגנַײא תקולחמ יד ןיא גנונערָאװ רעקיזָאד רעד ךָאנ

 .תיב רענדָארג ןוֿפ קסּפ םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז עלַײװ ַא ףיוא ןבָאה ענליוו ןיא םיֿפיקּת

 .טרעיודעג גנַאל טינ טָאה ןלאומש 'ר רַאֿפ טַײצ עקִיור יד רעבָא .,ןיד

111 

 ,טרעקַאלֿפעצ ַײנ סֿפױא ךיז טָאה גירק רעד ןוא ,טַײצ ?קיטש ַא קעװַא זיא סע
 ןבָאה ןסיג ןיא געט 12 ןוא ,הרשּפ ַא וצ ןעמוקעג (1777) ז"לקּת רָאי ןיא זיא ןעמ זיב
 19 סעלעסעּפ הילא ןב ףסוי ריֿבג םעד ,םעדייא סלאומש 'ר ַײב טגיילעגנײא להקה-ישָאר יד
 .שאר ןוא ד"ֿבא לאומש ר"והמ ןואג םעד ןוֿפ טנַאה רעד ךרוד טצמתחעג ֿבוח-רטש ַא,
 טֿפרַאדעג טָאה ֿבוח-רטש רעד ןוא ."ךעלדנער עטיור טנזיוט ןוֿפ עמוס רעד ףיוא הֿבישי
 טרעלקעגֿפױא טינ טצוװ סע ןמז לֹּכ :ןֿפוא םעד ףיוא , ןסעלעסעּפ ףסוי ַײב טגײלעגנַײא ןַײז
 טימ ןביהעגנָא ןוא ןעװעג רֿבוע ןבָאה רעטערטרַאֿפ ענַײז ןוא ןואג רעד זַא ,ןרעוװ
 יד ןוא ןואג םעד ןשיװצ ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,ךַאמּפָא םעד ןרעטשעצ וצ םישעמ
 זיא סע ןוא ."ןרעװ טנָאמעגנַײא טינ ןצנַאג ןיא ֿבוחרטש רעד ףרַאד ...להקה-ישָאר
 ,רשּפ ןֿפױא ןַײז רֿבוע טצװ םידדצ יד ןוֿפ רענייא ביוא זַא ,ןרָאװעג ןעמונעגסיוא שוריֿפב
 .ןיד םעד ַײב ןציז וצ ןבַײלקסױא לָאז ןעמ ןוא ?הרוּת-ןיד ןטיול ןעקסּפ ןעמ לָאז טלָאמעד,
 ,ןגָאז ןלעו ייז יװ ןוא, ,טָאטש רעדנַא ןייק ןוֿפ טינ ןוא ענליוו ןוֿפ םינייד רָאנ הרוּת
 ,"קיטליג ןַײז לָאז ױזַא

 םידדצ ייוװצ יד ןשיװצ ךַײלגסױא םעד ןוֿפ םיטרּפ יד ןענַײז סקנּפ רעזדנוא ןוֿפ
 טַײצ לקיטש ַא ןיא .ןטלַאהעגנָא גנַאל טינ טָאה ךַײלגסױא רעד ךיוא רעבָא ?,רָאלק טינ
 ןשיווצ ןטּפשמ ןלָאז ייז ,תוליהק-טּפיוה יד וצ טדנעװעג רעדיוװ ךיז לאומש 'ר טָאה םורַא
 יד .ןעמוקעגנגעקטנַא םיא תוליהק יד ןענַײז לָאמ סָאד ךיוא ןוא ,רענעגעג ענַײז ןוא םיא
 ןוא ןלַײאוצ ךיז ןלָאז ייז ,להקה-ישָאר רענליוו יד ןוֿפ טרעדָאֿפעג טָאה הליהק רעקצולס
 רעבָא ,ֿבר ןטימ הרוּת-ןיד םעד ןיא רמג ַא וצ ןעמוק וצ ידּכ ,קצולס ןייק "םינצוט , ןקיש

 ,ןלאומש 'ר ןוֿפ דצ ןֿכױא טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוליהק-טּפיוה יד זַא ,ןַײז רעשמ געמ ןעמ 8

 םיֿפיקּת רענליוו יד זַא ,סיוא טוַײװ .להקה-ישָאר רענליװ יד טימ ןענעכערוצּפָא ךיז ןעװעג ןסיוא ָאד ןענַײז

 קסירב ,עגדָארג ,תוליהק:טּפיוה ערעדנַא יד ןוא ,דעװ ןשיװטיל םעד ןיא עדנַארג יד ןריֿפ טלָאװעג ךיוא ןבָאה

 .שארב םיצֿפוק יד טָא ןגעק טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה ,קצולס ןוא

 םעד ןוֿפ םינבדנ עטרעלקעגֿפױא עטסּוװַאב יד ןוֿפ רענײא ןעוװעג זיא סעלעסעּפ הילא ר"ב ףסוי 19

 ץנעדנָאּפטערַאק יד) ןרעדנעלדירפ דימלּת סנָאסלעדנעמ השמ טימ טדנַײרֿפַאב ןעװעג זיא רצ ,סלעטייצ עשוהי ןוֿפ פיט

 ךיז טָאה בוטש ןַײז ןיא .(*למרּכה, ןיא ןיֿפ .י .ש טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה סעלעסעּפ ןוא רעדנעלדירֿפ ןשיװצ

 ,ןילרעב ןיא ןענָאסלעדנעמ ןוֿפ קעװַא זיא רע יװ םעד ךָאנ ,אנבוד המלש ליּכשמ רעד ןטלַאהעגֿפױא

 ךיוא .ןטגעמוקָאד עקיטכיװ עכעלטצ קֿפס ןָא ןלעפ סקנּפ רעזדנוא ןיא זַא ,ןקרעמַאב ֹוצ זיא ללכב 20

 טימ רָאנ זַא ױזַא ,רדס ַא ןָא ןוא טשימעצ ןענַײז ,סקנּפ ןיא ןַארַאֿפ ָאי ןענַײז סָאװ ,ןשינעכײצרַאֿפ ןוא םיבתפ יד

 ,גנונעדרָא רעשיגָאלָאגָארכ ַא ןיא תקולחמ רצד ןוֿפ םיטרּפ פלַא ןלַעטשוצֿפױא ןטָארעג זדנוא זיא ימ פיורג
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 .טנעעג טינ טשינרָאג ןבָאה ןוא טלַײאעג טינ ןיטולחל ךיז ןבָאה להקה-ישָאר רענליוו יד
 רעקצולס יד ןענַײז טלָאמעד .ווירב ןטייווצ ַא ןגָארקעג ןבָאה ייז יװ םעד ךָאנ וליֿפַא ,טרעֿפ
 רצייז ןיא ןעזעגנַײא ןבָאה ייז לַײװ ,רענליוו יד ףיוא ןרָאװעג סעּכ ןיא להקה-ישָאר
 וצ טקישעגּפָא (1782) ב"מקּת ֿבא שדוח ןיא ןבָאה ןוא ,ךיז רַאֿפ דוֿבּכה.תתיחּפ ַא ןגַײװש
 ייווצ ןוֿפ ךשמ ןיא ןלעװ ייז ביוא זַא ,הארתה עגנערטש ַא ענליוו ןיא להקה-ישָאר יד
 תונידמה סקנּפ םעד ןוֿפ תונקּת יד טול יז ןלעװ ,"םינעוט, ןייק ןקישוצ טינ ןכָאװ
 ןשידִיי ןטיול ַײס קיטליג ןַײז טעװ סָאװ ,ןיד-קסּפ ַא טנַאה רעד ןיא ֿבר םעד ןבעגסױרַא
 ,ץעזעג ןשידִיי-טינ ןטיול ַײס ןוא

 ךיז ןבָאה ייז ,ןגיושרַאֿפ הארתה עקיזָאד יד ךיוא ןבָאה להקה-ישָאר רענליוו יד
 ןלָאז ייז ןוא ,להקה-ישָאר יד קינעטרעטנוא ןַײז זומ ֿבר רעד זַא ,סרעייז רַאֿפ ןטלַאהעג
 .טּפױה יד יװ רעבָא תויה .ןליוו םענעגייא רעייז טול קלָאֿפ ןרעביא ןעװעטלַאש ןענָאק
 יז ןבָאה רעבירעד ,תונידמה-סקנּפ םעד ןוֿפ תונקּת יד ףיוא ןֿפוררַאֿפ ךיז ןבָאה תוליהק
 רָאי ץנַאג ַא .קיטליג טיִנ יז רַאֿפ ןעֶנַײז תונקּת עקיזָאד יד זַא ,ןרעלקרעד וצ ןסָאלשַאב
 טשרע ןוא ,קצולס ןוֿפ הארתה עטצעל יד ןרָאװעג טקישעג זיא סע טניז ,ַײברַאֿפ זיא
 עלַא ןוֿפ ןַײזַײב םעד ןיא זַא; :טרעֿפטנעעג להקה-ישָאר רענליוו יד ןבָאה טלָאמעד
 יד ןרעֿפטנע וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב גנוציז רעד ףיוא זיא לביטש-להק ןיא םינזורו םיֿפולא
 ,טרעלקעגֿפױא זיא סע זַא ,הארתה רעטנָאמרעד רעד ףיוא הליהק רעקצולס ןוֿפ םינזור
 ךיז ןענָאק סָאװ ,קלָאֿפ ןוֿפ ערעדנַא ַײב יװ שרעדנַא זיא םינבר יד ןוֿפ ןיד רעד זַא
 ןוא םיסקנּפ עלַא ןיא טכוזעג ןבָאה רימ .תוליהק.טּפױה יד ןוֿפ ענייא ןבַײלקסױא
 ןיא הנקּת עקיזָאד יד זַא ,ןַײז ןָאק סע .הנְקּת ַאזַא ןענוֿפעג טינ ץעגרע ןיא ןבָאה רימ
 ,טסּוװַאב ןעמעלַא זיא סָאד ןוא ,קצולס ןיא דעװ ןוֿפ הֿפיסַא רעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג
 ןרָאװעג טקיטעטשַאב טינ ןענַײז דצװ ןקיזָאד םעד ןוֿפ תונקּת יד זַא
 דלַאביװ ,הנקּת םוש ןײק טינ ןצמ טקיטצעטשַאב הנידמ רעזדנוא ןיא
 .ןרָאװעג לטב ןענַײז דעװ ןוֿפ תונקּת יד זַא ןרצלקֿפיוא ןענָאק רימ
 עדייב ןוֿפ זיא ןואג ןטימ ךַײלגסױא םעד תעב :ףיסומ להקה-ישָאר יד ןענַײז וצרעד
 ,"הליהק רעודנוא ןוֿפ םינייד יד רַאֿפ אקווד ךיז ןטּפשמ וצ ,, ןרָאװעג ןסָאלשַאב םידדצ
 ןבָאה םידדצ יד ןוא, ,םידדצ עדייב ןוֿפ םיררוב ןבילקעגסיוא ןיוש ןענַײז רעטציא ןוא
 .ןרעלקֿפױא גנידצלַא ןענָאק רימ יװ ,תונעט ערצייז טלעטשעגסױרַא ןיוש

 .ַאבסיױא האנש רצייז ןבָאה ייז .ֿבר םעד טרַאנעגּפָא עקַאט ןבָאה םיֿפיקּת יד ןוא

 ,ןטוג טימ ןעמוקכרוד םיא טימ ןליוו ייז זַא ,ןגָאזנָא םיא טזָאלעג ןבָאה ,םיא ןוֿפ ןטלַאה

 ,להקה-ישָאר יד טימ טכַײלגעגסױא רעדיוו ךיז ֿבר רעד טָאה ד"מקּת רעטניוו םוא ןוא

 הנעט םוש ןייק טינ טָאה ןרעדנַא ןֿפױא רענייא, זַא ,ןעמוקעגכרוד זיא ןעמ ןוא

 סָאװ ,תודע-תויֿבג יד ןוא ,םיֿבתּכ עלַא ןרעקוצמוא ֿביחמ ןענַײז ייז; זַא ןוא "הנעמו

 ןכָארבעצ ַא יװ לטב עלַא ןרעװ ,רעטניװ ןקיטנַײה ןזיב ןטייוצ ןֿפױא טָאה רענייא

 ןטוג ןטימ תוציֿבּת עלַא ןרעדנַא םעד רענייא ןעוועג לחומ ןבָאה ייז , זַא ןוא ,"לברעש

 ."הליחמ רעלוֿפ ַא טימ ןליוו

 ר"ב ץרּפ טימ שארב ,םיֿפיקּת עשלהק יד ןבָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא

 טיירגעג ךיז ,ֿבאז 'רב עלעבַא 'ר ןוא סילעוו הדוהי ,רעקצולס ףסוי ר"ב השמ ,םהרֿבא

 ,תונברה-אסּכ םעד ןוֿפ ןצעזוצּפָארַא םיא ןוא רענעגעג רעייז טימ ךיז ןענעכערוצּפָא

 רצייז וצ ןעמוק וצ ידּכ טצונעגסיוא ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד סָאװ ,גנעג עסואימ יד

 לביטש-להק סָאד סָאװ ,ץומש רעצנַאג רעד ןוֿפ דליב ךעלרעדיוש ַא זדנוא ןזַײװ ,ליצ

 .עגרעטנוא ,עגירטניא עצנַאג ַא טדימשעגסיוא ןבָאה ייז .ןעקנוזרַאֿפ ריא ןיא ןעוועג זיא

 ,םיניד ןיא טיהענּפָא טינ זיא רצ זַא ,ןגָאז ןלָאז סָאוװ ,תודע עשלַאֿפ ֿבר ןגעק טלעטש

 ןַײז וצ יואר טינ זיא ןוא דחוש טמצענ רע זַא ,רוּכיש ַא ,רעטלעטשרַאֿפ ַא ןיא רע זַא

 ר ןייק
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 ,לק ַא יװ ךיז טריֿפ ֿבר רעד, :טגָאזעגסױא טָאה תודע עקיזָאד יד ןוֿפ רענייא -

 ּפָארַא ןעמ טסַײר תרצצ-ינימש .וכרב ךָאנ ךיוא ןוא וכרב רַאֿפ ןענװַאד ןתעב טסעצומש

 טימ הּכוס יד טקצדרַאֿפ ןעמ .בוטש ןיא ןטײרּפשוצסיױא ידּכ הּכוס רעד ןוֿפ ךכס םעד ןוֿפ

 ,טגָאזעג טָאה תודע רעטייװצ ַא ."טכיל יד סא לרע ןַא טשעל תבש עלַא .סעקװעכַאד

 ,ןטעב בר ןטימ ןצמַאװצ םינייד יד רַאֿפ ןעמוקעג ןענַײז ןדַיי רערעמזעשז תצב זַא

 טינ ןעמענ רימ, :טגָאזעג ֿבר רעד טָאה ,םרח םעד ןעמענּפָארַא ייז ןוֿפ לָאז ןעמ

 לבור קיצֿפוֿפ ונַײה ,לבור טרעדנוה ןגײלקעװַא טינ ָאד טצװ ןעמ זיב ,םרח ןייק ּפָארַא

 טָאה ןוא ןעמוקעג זיא רעטירד ַא ןוא ."םינייד יד רַאֿפ לבור קיצֿפופ ןוא םיא רַאֿפ

 ןוא ,ֿבר םוצ ןיד-ילעב יד ןוֿפ רענייא טמוק הרוּת-ןיד ַא רַאֿפ לָאמ סכעלטיא :ןבעגעגוצ

 ךיא, :םיא טרעכיזרַאֿפ ֿבר רעד ןוא ,םיא רַאֿפ תונעט ענַײז סיוא טגייל ןיד-לעב רעד

 רענייא ןעמוקעג זיא רעדיװ ןוא ."ךיז ףיא ץלַא םענ ךיא ,ןַײז הנשמ גנידצלַא לצוו

 יד ַײב ךעלטנרָא טינ ללכב ףיוא ךיז טריֿפ ןֿבר רעד} רע זַא ,טגָאזעג תודע טָאה ןוא,

 ךיא ןעװ ,לָאמ רעדעי זַא, :טגָאזעג תודע טָאה תודע ןַא ךָאנ ..."טלעג טמענ ןוא תורוּת

 רעדיוו ,"רֿפס זיא סע רעסָאװ קידנענרעל םיא ןעזעג טינ ךיא בָאה ,םיא וצ ןעמוקעג ןיב

 םינייד יד ןעוו זַא ,לָאמ ליֿפ ןעזעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא ןעמוקעג זיא רענייא

 רעד תעשב ןוא ,םיניד-ילעב יד ןוֿפ םענייא טימ רע טסצומש ,ןטּפשמ קצװַא ךיז ןצעז

 םיא טימ טָאה רע סָאװ ,ןיד.לעב םעד טימ קידנעטש רע טלַאה םינייד יד טימ גנולדנַאהרַאֿפ

 רע לָאמ ליֿפיװ זַא; ,טגָאזעג תודע ןבָאה ייז ןוֿפ לייט רעטסערג רעד .טדערעג רצירֿפ

 .עגסיוא טניימ סָאד ,"םסוֿבמ ןעועג רע זיא ,הרוּת-ןיד ַא ןיא םינייד יד טימ ןסעזעג זיא

 רע זיא ,הרוּת-יד טַײב טלדנַאהרַאֿפ טָאה ןעמ ןעו טַײצ רעד ןיא זַא ןוא ,ןעקנורט

 ךס ַא ןוא; .ןֿפנָארב םיא ןוֿפ טקעמש סע ןוא ,ןעקנירט "רָאטנַאק, ןיא ןעגנַאגעגקצװַא

 ןייא ןוא , ,"ןֿפנָארב ןוֿפ חיר םעד ןגָארטרעבירַא טינ ןענָאק ייז זַא ,טגָאזעג ןבָאה םינייד

 .ו"זַאא וװ"זַאא ,"הרוּת-ןיד ַא תעב רוּכיש ןעוועג זיא רע זַא ,ןֿפָארטעג טָאה לָאמ

 תודצ ןבָאה ןוא לביטש-להק ןיא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה תודע עקיזָאד יד עלַא

 יד ןבָאה -- סקנּפ רעד טלייצרעד--ה"מקת טֿבש ג"י גָאטנָאמ,, .םינייד יד רַאֿפ טגָאזעג

 לָאז רענייק ,לביטש-להק ןיא םינייד עלַא ןבַײלקוצֿפױנוצ טדערעגֿפױנוצ ךיז ל?הקה-ישָאר

 ןוא ןורָא ןופ הרוּת-רֿפס ַא ןעמענסױרַא ןעמ לָאז ,ןעמוק ןלעװ עלַא זַא ןוא ,ןלעֿפ טינ

 רע ,ןואג ןגעװ סעּפע סייוו סָאװ ,ייז ןוֿפ םענייא ןדעי ףיוא םרח ַא ןגײלֿפױרַא לָאז ןעמ

 טעװ סָאװ ,ייז ןוֿפ רעניא רעדעי ןוא ,ןענעקײלרַאֿפ טינ ךַאז ןייק ןוא ןגָאזסיױא לָאז

 טצװ רע ןעװ ,רעטעּפש ןגָאז וצ ֿביוחמ זיא ,גנוציז רעד ןיא רָאלק ףיוא ןעקנעדעג טינ

 .סױרַא טָאה ןעמ ןוא םינייד עלַא ןבילקעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה ךָאנרעד ןוא .ןענָאמרעד ךיז

 ,טנָאמרעד יװ ,םרח רעסיורג רעד ןרָאװעג ןֿפורעגסױא זיא סע ןוא הרוּת-רֿפס ַא ןעמונעג

 ןבילקעגֿפױנוצ ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד ןוא .תודע יד ייז ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא סע ןוא

 .רעד ךיז טעו רעצעמע ביוא זַא ,םרח ַא טימ ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ןוא לָאמ .ַא ךָאנ

 .ןגָאװצסױא לָאמ ַא ךָאנ ןעמוק רע לָאז ,תודע ןַא סעּפע ןענָאמ

 ןבילקעגֿפױנוצ ךיז יז ןבָאה ,ןַאלּפ רעייז טריֿפעגסױא ןבָאה םיֿפיקּת יד רעדייא ךָאנ

 רַאֿפ תוירחא יד ןעמַאזוצ ןגָארט עלַא ייז זַא ,ךיז ןשיװצ טדערעגּפָא ןבָאה ןוא הקיּתשב

 ?1".להקה-תאטח, ןסייהעג ייז ַײב טָאה סָאד ,ןטייווצ ןרַאֿפ רענייא ֿברע ןענַײז ןוא ךַאז רעד

 ןבירשרַאֿפ זיא סָאװ ,םעד ןוֿפ רָאלק זדנוא טרעוו ,"להקה תאטח, ַא סנױזַא זיא סָאד סָאװ

 :סקנּפ ןיא

 ,ןשטנעמ 19 ךָאנ טימ ןַײז וצ אלממ םיֿפולא יד ןשיװצ ןרָאװעג םּכסומ זיא סע,

 ביוא זַא ,תונקּת יד טױל ןעמיטש ערשּכ ןשטנעמ ףלעװצ ןעוועג ןענַײז ייז ןשיװצ ןוא

 ןוֿפ םענייא רַאֿפ םורַא טַײצ רעגנַאל ַא ןיא וליֿפַא הער ַא סעּפע ו"ח ןצעמוקסיוא טצוװ סע

 ןוא רָאי םעד ןוֿפ םינייד יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ רעדָא רָאי םעד ןוֿפ םיגיהנמו םישָאר יד

 ,ס0ט4855סװ0ס םסו|



 ענליװ ןיא גר םעד ןוא להקה-ישָאר יד ןשיװצ תקולחמ יד 204

 עשלהק יד רַאֿפ ןוא םינייד יד ןוֿפ רֿפוס ןרַאֿפ ןוא רעבַײרש-טָאטש םעד ינבר םעד רַאֿפ
 ֿבר םעד רַאֿפ ןוא ןלדּתש םעד ינבר םעד רַאֿפ ןוא םישמש-ןיד-תיב יד רַאֿפ ןוא םישמש
 טנכערעגסיוא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ טכַא יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ ךיוא ןוא קדצ-הרומ םצד
 רעזדנוא ןוֿפ ֿבר םעד ןגעװ ןוֿפ הביסמ רעקיזָאד רעד ןיא ןסעועג ןענַײז סָאװ ,ןטנוא
 סע םאב ךיוא ןוא ,להק ה תאט ח ַא סָאד זיא יױזַא--,ןינע ןטסּוװַאב םעד ןיא הליהק

 טגָאזעג תודע ןבָאה סָאװ ,תודצ יד ןוֿפ םענייא רַאֿפ ,טנָאמרעד יו ,הער ַא ןעמוקסיוא לָאז
 ,יד רַאֿפ ךיוא ןוא ,ןגָאז תודע אבהל ךָאנ ןלעװ סָאװ ,יד רַאֿפ ךיוא ןוא ,ֿבר םעד ןגעק
 ךיוא ןעייג ייז ,תודע יד ןעמענֿפױא אבהל ןלעװ ןוא תודע יד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ

 ןוא .טנָאמרעד יו ,הער ןייק ןֿפערט טינ ייז לָאז סע ,להקה תאטח ןוֿפ ללּכ ןיא ןַײרַא

 רַאֿפ הער ַא ןעמוקסױרַא טעװ סע םאב :ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןַײז לָאז להקה-תאטח רעד
 ןַײז טעװ ףדרנ םעד ַײב זַא דלַאביװ זיא טלָאמעד ,עטנָאמרעד ןביוא עלַא ןוֿפ םענייא

 ןיא ןסעזעג זיא רע סָאװ ,םטד תמחמ טינ זיא הער עקיזָאד יד זַא ,ןייד ַא ןוֿפ קסּפ ַא
 םעד ןוֿפ רעמענֿפױא יד תמהמ רעדָא תודע רעד תמחמ ןוא הביסמ רעטנָאמרעד רעד

 יד ןַא ,ןייד ןוֿפ ץַאשּפָא ןטיול ,ןיד-תיב ןוֿפ ןעזנַײא ןטױל ןַײז טעװ סע רָאנ ,תודע

 רעד חוּכמ ֿבר ןוֿפ םינינע יד ןיא טשימרַאֿפ ןעװעג זיא רע תמחמ ,זיא הלילצ עקיזָאד
 טָאה רע ליֿפו ,ןרעװש טצװ שטנעמ רעד יװ םעד ךָאנ זיא טלָאמעד--ךַאז רעטסּוװַאב

 האוולה-ֿבתּכ ַא ןבַײרשוצסױא ֿבוחמ רעבַײרש רעד ינבר רעד זיא ,ןבעגעגסיוא ףיורעד
 סע ןוא ,ןעמתח ןלָאז םישמש יד ןוא ,ןרעוש טצװ שטנעמ רעד סָאװ ,עמוס רעד טול

 תואװלה-יֿבתּכ עלַא יװ ,עסַאק רעשלהק רעד ןוֿפ ןרעװ טנָאמעגֿפיוא לָאז
 ..."ןשינערָאװַאב עלַא טימ

 טימ טדערעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד ןעוװ ,גָאט ןקיבלעז םעד ןיא ןוא

 םישמש יד לעֿפַאב ַא ןבעגעגסױורַא יז ןבָאה ,"להקה תאטח, םעד חוּכמ רעגנעהנָא ערעייז

 .הֿפיסַא רעד ןיא ןַײרַא טייג סע רע זַא ,םישרדמ יּתב ןוא ןלוש יד ןיא ןֿפורוצסױא,
 רעוו ןוא ,לביטש-להק ןיא לֹוש ןוֿפ ןייג ןכָאנ דלַאב ןגרָאמ ןעמוק לָאז ,ש"חר יד ןוֿפ
 םיא טצעװ ןעמ יו םעד ךָאנ זַא ונַײהד ,םרח ןיא טגײלעגנַײרַא טרעוו ,ןעמוק טינ טצװ סע

 ןוא .םרח ןיא ןגױצעגנַײרַא רע טרעו ,ןעמוק טינ טצװ רע ןוא ,תרשמ ַא ךרוד ןגָאזנָא
 -יטשּפָא ןזָאלרעד טינ ןוא ןרעטש ןלעװ טצעװ ןוא לביטש-להק ןיא ןעמוק טעװ סע רעוװ

 .גַײרַא םיא טצװ רעבַײרש רעד ינבר רעד ןוא ,םרח ןיא שטנעמ רעד זיא טלָאמעד ,ןעמ

 יֿפלק רעד ןוֿפ לטעצ ןַײז ןֿפרַאװסױרַא ףֹּכיּת טעװ ןעמ ןוא ,סקנּפ ןצרַאװש ןיא ןבַײרש
 סע גילדעוו ,ןיד-תיב-רקֿפה ןוֿפ ןיד ןטיול ֿבוח-ֿבתּכ ַא םיא ףיוא ןבעגסױרַא טעװ ןעמ ןוא

 זיא ןגעמרַאֿפ ןַײז ןוא ,תואלחנ יד ןקיטסעֿפוצ ךרוד םינור יד ךרוד טמיטשַאב זיא

 תושר טָאה שנעמ רעכעלטיא ןוא ,סּכוד ןוֿפ עסַאק רעד וצ זניצ ןבעג זומ רע ןוא ,רקֿפה
 ."ןרסמ וצ םיא

 -- ןינע רעקילַײא רעד סנױזַא זיא סָאװ ,ןֿפורעג הֿפיסא יד טָא טרעװ סָאװ בילוצ

 רעד ןוֿפ גנַאג רעצנַאג רעד .טגָאזעגסױא טינ ןוויּכַא טימ להקה-ישָאר יד ןבָאה סָאד
 טייק ַא שממ זיא איֿפונכ רעצנַאג רעייז ןוֿפ ןוא להקה-ישָאר יד ןוֿפ ריֿפֿפיוא רעד ,הֿפיסַא
 םישעמ עלַא יד ןגעװ טָאה רעטעּפש .דלַאװג ןוא הּפצוח ןוֿפ ,רקש ןוא גנושלעֿפ ןוֿפ
 -- רעטַײװ דייר יד ןַײז ךָאנ טעװ םעד ןגעוו -- םינבר ַײרד ןוֿפ ןיד-תיב ַא טלדנַאהעג
 :הֿפיסַא רעד ןגעװ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה רע סָאװ טָא ןוא

 רעד ןיא םרח ַא רעטנוא ןֿפורסױא טזָאלעג ןעמ טָאה ןצנירד ןטימ ןיא םיצולּפ,
 ןקיּבלעז םעד ןוֿפ רעטעּפש טינ ןוא ןענװַאד ןכָאנ דלַאב זַא ,ירֿפ רעד ןיא לוש רעגיה
 לביטש-להק ןיא ש"חר ןוֿפ הֿפיסַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא ןעמוק ןלָאז אקווד גָאט

 ענעבילקעגסיוא יד ןגערֿפ ייז ַײב ןלעװ סע סָאוו ,םעד ןגצוו גנוניימ רעייז ןגָאזװצסױרַא
 וו ,ףיונוצ ךיז טבַײלק ןעמ סָאװ בילוצ ,ןסיוװ טזָאלעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,להק ןוֿפ

 טצװ ןעמ סָאװ ןגעו סיוא טֿפור ןעמ זַא ,הלהק רעגיה רעד ןיא גהונ ךיז זיא ןצמ

 םוטּפָאר טינ ןוא ,גנוניימ עטכַארטַאב ןַײז ןגָאזסױרַא לָאז רעגייא רעדעי יִדְכִב ,ןגערֿפ
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 ןוא ..טולב ןוא טלעג עגונ זיא סָאװ ,ןינע ןסיורג ַאזַא ןגעװ טרֿפב ןוא ,לָאמַא טימ
 ןוא געט רענעלּפ טטכעלש טרעלקעגסיוא ןבָאה םיֿפדור יד סָאװ ,ןינצ ַאזַא ןגעװ טרֿפב
 עטכעלש ערעייז ןגעוו טינ רָאג ןסייװ סָאװ ,ןשטנעמ ןעגנַאֿפ ןלָאז ייז ױזַא יו ,טכענ
 ַײרד ןעװעג ןענַײז ןבילקעגסיוא טָאה להק רעד סָאװ יד ןוא .תוֿבשהמ ןוא םישעמ
 רעד טול ןענַײז סָאװ--םיבורק עטנעָאנ ןענַײז טנעּבילקעגסיױא יד ןוֿפ ייווצ ...ןשטנעמי
 ןענַײז טרָאד ןוא ,ֿבר ןֿפױא ה"רי סּכוד םעד ...טרסמעג טָאה סָאװ ,רוסמ ןטימ--לוסּפ הרוּת
 ןעװעג זיא סע סָאװ ,ֿבר ןֿפױא תונוייב ןוא םיֿפודיגו םיֿפוריח טדערעגסיוא ןעוועג
 טסואימרַאֿפ זיא הרוּת ןיד םעד ןריֿפ סָאװ יד ןוֿפ דוֿבּכ רעד ךיוא ןוא ,םשה-לוליח ַא
 םעד ןוֿפ הרוּת יּפ לע לֹוסּפַא זיא ענעבילקעגסיוא יד ןוֿפ רעטירד רעד ןוא ,ןרָאװעג
 ןליו רעד ןוא הנוװּכ יד זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ זיא אליממ ןוא ,ֿבר םעד טֿפדור סָאװ ,גיהנמ
 סָאװ ,סָאד ןוט וצ זיא ,םיֿפדור יד טימ םיֿבורק ןענַײז סָאװ ,ענעבילקעגסיוא יד ןוֿפ
 .עגנָא ןבָאה ייז זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה האנש יד ןוא ..ןעגנַאלרַאֿפ םיבורק צרעייז
 םיא ףיוא ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,ןכלעזַא טַײל.הֿפיסַא יד רַאֿפ ןזַײװ וצ חסונ ַא ןבירש
 רעד ןוֿפ תורֿבע ףיױא ןעװעג רֿבוע טַאהעג ו"ח טלָאװ ֿבר רעד יװ ױזַא ,ןסַײר העירק
 זדנוא טזַײװ :טענעטעג ןבָאה עטלמַאזרַאֿפ יד ןוֿפ ןשטנעמ ךס ַא זַא טרֿפב ןוא .הרוּת
 ןוא ןעז ןלעװ רימ ןוא ,תוכז ַא סעּפע ןעניֿפעג רימ ןלעװ רשֿפא ,תודע-תויֿבג יד רָאנ
 ךיוא ןבָאה ייז ןוא ,ןיד ןשידִײ ןטיױל טכַאמעג ןענַײז ייז יצ ,ןַײז ֿבשיימ ךיז ןלעװ רימ
 ערעסָאװ ןוא ,ןגיוא יד ןיא םיא רַאֿפ ןרָאװעג טכַאמעג תודע-תויֿבג יד ןענַײז יצ ,טגערֿפעג
 .ןזיוועג טינ טשינרָאג ייז טָאה ןעמ ןוא ,ןעמונעגנָא םיא ןגעק תודע-תויֿבג יד ןבָאה םינייד
 .ֿפױרַא זיא זדנוא ףיוא :ןעװעג זיא ענעבילקעגסיוא עטנָאמרעד יד ןוֿפ רעֿפטנע רעד ןוא
 רעדעי זַא טינ ןוא ,ןיינ רעדָא ָאי ןגעוו גנוניימ ןַײז םענייא ןדעי ַײב ןגערֿפ וצ טגיילעג
 ןוא .ןינע רעד זיא סָאװ ןוא ױזַא יװ ןוא סָאװ רַאֿפ ,םעט םעד ןגערֿפ לָאז רענייא
 יז ,ייז ןעקנּוװעגוצ ןוא עטלמַאזרַאֿפ יד טדערעגנַײא ןבָאה ענעבילקעגסיוא יד ,טרעקרַאֿפ
 טגָאזעג טָאה סע רעװ ,ענעבילקעגסיוא יד רַאֿפ ןגעלעג זיא הרוּת-רֿפס ַא ןוא .ןיינ ןגָאז ןלָאז
 ןוא ,םימש םשל גנוניימ ןַײז סױרַא טגָאז רע זַא ,ןרעווש טזומעג טָאה ,ָאי ֿבר ןֿפױא
 ןוֿפ ךס ַא םגה ןוא ,ןרעװש טֿפרַאדַאב טינ טָאה ,ןיינ גנוניימ ןַײז טגָאזעג טָאה סע רעװ
 וצ ױזַא טכערעג זיא סע יצ ,הרוּת-ןיד ַא ןרעװ טכַאמעג לָאז :ןעירשעג ןבָאה עטלמַאזרַאֿפ יד
 ."הרוּת-ןיד ַא ןטעב סָאװ יד טּפוטשענּפָא טָאה ןעמ ןוא טקוקעג טינ ףיורעד ןעמ טָאה ,ןוט

 היאר-דע ןַא ןוֿפ רעטרצוו יד טימ הֿפיסַא רעד ןוֿפ גנורעדליש יד ָאד ןעגנערב רימ
 :סקנּפ רעזדנוא ןוֿפ ןעמונעגסױרַא ,שידִיי ןיא -

 רע זַא םרחב ..,להקה יֿפולא תעידיב ןתסנכה תיבבנ כ"הבב ןָאטעג זורכ ןייא טָאה ןעמ,
 כ"הבמ ךיילג ןייג זומ רעכלטיא קר .הדונמו םרחומ זיא רעד ןייג ותיבל כ"הבמ שורַא טעװ שע
 תיבל ןיגנַאגיג ךיא ןיב אוזַא .ואל וא ןה ןואגה ֿברה ףוא ןיגָאז העד ןַײז להקה תיבל
 'רו אתמד רֿפוסה סייאֿפ השמ 'ר ונייהד להקהמ םירחבנה ןיֿפָארטיג ןָא ךיא בָאה להקה
 לָאז ברה לע ןה ןיגָאז טעװ שע רעװ זַא חנומ היה הרוּת רפסו .שמש םייח 'ר ץמ דוד
 וצ טינ ףרַאדב רעד ןַײז ואל ןיגָאז טעװ שע רעװ ןוא םימש םשל טגָאז רע זַא ןירעװש
 ןאיײרש וצ ןיבייהיג ןָא רימ ןיבָאה אוזא ,םש טַײל ליֿפ ןיֿפָארטיגנָא בָאה אוזא .ןירעװש
 השמ 'ר טָאה אווא ?רבד אלב םנחב הלהק יד ןַײז בירחמ טליוו ריא ,ָאד ריא טוט סָאװ
 שע רעװ ,ה"רי סכודהמ ץצנידרוא ןייא בָאה ךיא :ןיפוריג ןָא ךיז רחבנה ל"נה רפוסה
 בָאה אוזא .ה"רי סכודה לע טנק םימודא ףלא ןיבעג זומ ןייז ֿברסמ ןיגײק רעד טעװ
 סכודהמ דחפה תמחמו ל"נה םימודא ףלא לש דחּפה תמחמ ןיזעװיג יבלב בשיימ ךיז ךיא
 ."ברה לע ואל טגָאזיג בָאה ,םנחב ייֿפא עבשיל רוסאש עבשא אלש תמחמו ה"רי

 זיא הֿפיסַא רעד ןוֿפ סולשַאב רעד סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא רדס ןימ ַאזַא ַײב
 ףעד ןיא ןיד ןטױל זַא :טלָאװעג ןבָאה םיֿפיקּת יד יװ ,רעכלעזַא טקנוּפ ןעמוקצגסיוא
 ירעטנוא ןוא ןרָאװעג ןבירשרַאֿפ זיא הטלחה יד .ֿבר ןייק ןַײז וצ יואר טינ לאומש 'ר בר

 (20) ןטֿפימש צשילאטסיה
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 ןוא ץ"מ דוד ,רעבַײרש-טָאטש רעד השמ :ענעבילקעגסיוא ַײרד יד יז ןבָאה טעמתחעג

 .שמש רעד םייח

 ןימ ַאזַא בר םוצ טקישעגנַײרַא ?םינזורו םיֿפולא ,, יד ןבָאה סנגרָאמ וצ ףיוא ןוא

 זיא סע ןוא ,ןואג םעד ֿבר ןֿפױא תודע:תויבג ךס ַא ןבָאה םינזור יד יו תויה, :הארתה

 -תויֿבג יד ןיא טנכערעגסיוא ןענַײז סָאװ ,ןכַאז יד ןופ לייט ַא ןרָאװעג טכַארבעגריפ ןיוש

 :סױרַא ןיוש זיא הֿפיסַא רעד ןוֿפ ןוא ,ש"הר יד ןוֿפ הֿפיסַא רעצנַאג רעד רַאֿפ ,תודע

 רע ,ֿבר םוצ םישמש ייווצ םינזור יד טנַײה ןקיש ,הטלהה עסיוועג ַא ןרָאװעג ןגָארטעג

 ןענעטסיוא ךיז ןליו להקה-יֿפולַא יד תמחמ ,לביטש-להק ןיא ןיילַא ןעמוק ףּכיּת לָאז

 ,ןרעֿפטנע וצ סעּפע טָאה רע םאב ןוא ,םיא ףיוא ןבָאה ייז סָאװ ,תודע תויֿבג יד חוּכמ

 יז ןלעװ ,ןעמוק טינ טעװ רע ביוא ןוא ,לביטש-להק ןיא ןיילַא אקווד ןעמוק רע לָאז

 ."ןגיוא יד רצטנוא םיא ןטּפשמ וצ ןעגנוװצעג ןַײז

 ,ןעװעג ַײברעד זיא סָאװ ,רענייא טלייצרעד ֿבר םַײב םישמש יד ןוֿפ ךוזַאב ןגצוו

 :(שידִיי ןיא) סָאװ טָא

 ..להקמ םישמש ינש ןעמוקעג ןענעז ױזַא ..ןואגה ברה תיֿבב ןצוויג ןיב ךיא,

 ֿברהל טגָאזיג ןיבָאה ןוא ןואגה ֿברהל ,שמש קציא 'רו שמש יכדרמ 'ר ונייהד ,ןייג וצ

 ינֿפל להקה תיבל ןייג טלָאז ריא להקמ ןירָאװיג טקישיג ןינעז רימ :ל"הזב ל"נה ןואגה

 ןיוש ךימ ןיבָאה איז :ןיזעויג בישמ ןואגה ֿברה טָאה .ןטּפשמ ךייא ןילָאז ייז להקה

 ןעלָאז יז זַא ה"רי סכודה ג"הדאהמ ץצנידרוא ןייא ןיבָאה יז ןעוו רעבָא :טפשמיג לָאמַא

 ;ה"רי סּכודהל ןָאיצטאליּפנא ןעמענ לצוװ ןוא טפשמל ןייג ךיא לעוו יוזא ןטּפשמ ךימ

 ױזַא .הנידמה ןוקית יֿפכ ןטפשמ ךימ לָאז יז סָאװ הלהק ןייא ךיא בָאה ,טינ ןעוו ןוא

 ריא ,םרחב רזוג ךייא ףיוא ןיב ךיא :ל"נה להקה םישמשל ןואגה ֿברה טגָאזיג טָאה

 וצ ןיבָאה איז סאוו .הלהק הזיאל ןייטש רימ טימ ןעלָאז איז זא להקל ןייז הרתמ טלָאז

 זנוא טָאה ןעמ :ןיזעוויג ֿבישמ ל"נה םישמשה ןיבָאה ױזַא .ןטּפשמ הלהק יד טעװ ,רימ

 טצוװ ריא ןעוו ןוא ,ןיכרָאה וצ הבושת ןייק ךייא ןוֿפ ןילָאז רימ זַא להקמ טגָאזיג ןָא

 ֿבישמ ןואגה ֿברה טָאה .וינֿפב אלש ןטּפשמ ךייא ןעמ טצװ טּפשמ וצ להקל ןייג טינ

 הרתמ ייז טלָאז ריא ןוא םרחב ךייא גָאז ךיא זַא ןיקנעדיג טלָאז ריא : איז וצ ןיזעוויג

 ."הנידמה סקנּפ ןוקיּת יֿפּכ הלהק הויאל ןייטש רימ טימ ןילָאז איז זא ןייז

 רעד טימ ֿבר םוצ םישמש יד טקישעג לָאמ ַא ךָאנ להקה-ישָאר יד ןבָאה ףיורעד

 םישמש יד ןענַײז לָאמַא רעדיו ןוא ,ןטּפשמ ךיז ייז רַאֿפ ןעמוק לָאז רע ,גנורעדָאֿפ

 ךדלַאב ןענַײז ,תוחילש רעזדנוא ןָאטעג ןבָאה רימ :רעֿפטנע ןַא טימ קירוצ ןעמוקצג

 טינ ןײרַא לביטש.להק ןיא טָאה רע רעבָא ,ןעװעג הרּתמ םיא ןבָאה ןוא ֿבר םוצ קעװַא

 ,ןגױא יד רעטנוא ןטּפשמ םיא טצװ ןצמ זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה רימ ;ןעמוק טלָאװעג

 ןעמוק טלָאװעג טינ ןײרַא לביטש-להק ןיא רע טָאה טרָאפ ןוא

 ,ֿבר םוצ םישמש ַײרד טקישעג להקה-ישָאר יד ןבָאה (1785) ה"מקּת טבש ו"כ גָאטנוז
 טנַײה ןוֿפ זַא ןוא ,תונברה-אסּכ ןוֿפ ןרָאװעג ט צע זע גּפָאר ַא זיא רע זַא ,ןגָאזוצנָא םיא

 תודצ-תיֿבג ַא ןבילבעג זיא םישמש ַײרד יד ןוֿפ .בר רענליוו סיוא רע זיא רעטַײװ ןוא ןָא

 תודע-תיֿבג יד ןוא ,תוחילש רעייז טריֿפעגסױא ןבָאה ייז ױזַא יו ,םעד ןגעוו שידָיי ןיא

 :ױזַא ךיז טנצייל

 ןינעז אוזַא ,ד"בא ןואגה ברה תיבב ה"מקת טּבש ו"כ 'א םויב ןיזעוויג ןיב ךיא,

 יכדרמ 'רו שמש םייח 'ר ונייהד ,ונתלהקד להקה יֿפולאמ םישמש השלש ינֿפל ןימוקעג

 טָאה ?ריא טֿפראדב סָאװ :טגערֿפיג ןואגה ֿברה איז טָאה אוזא .שמש קיציא 'רו שמש

 ןיא :ֿברהל טגָאזיג טָאה שמש םייח 'רו .העומשה הֿבוט אל :טגָאיג שמש יכדרמ 'ר

 איז ןעבָאה ?טימרעד ריא טניימ סָאװ :טגערֿפיג איז ֿברה טָאה ,הלקלקה לע ןיֿבישמ

 פא ךייא ןילָאז רימ ,להקה יֿפולאמ ןרָאװיג ךייא וצ טקישיג ןינעז רימ :ןיזעוויג ֿבישמ

 איז סָאװ ןיגלָאֿפ ןזומ רימ ,םישמש ןינעז רימ ;םויהמ אנליוו ק"ק הּפד תונברמ ןיגָאז

 טגָאזיג ל"נה ןואגה ֿברה טָאה .ןיבָאה ?עבירָאֿפ טשינ זנוא ףוא טלָאז ריא ,ן'סייה
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 רימ ןיגָאז איז ןעװ :הבושּת ןייא ןיגָאז ,להקל ונייהד ,איז טלָאז ריא :ל"נה םישמשהל

 ןודאהמ יל שיש סיסנָאקה תמחמ אנליוד ד"בא בר ןייא ךָאד ךיא ןיב ,תונבר סָאד ּפָא

 טגָאזעג ןָא טָאה ןעמ :ןיזעוויג ֿבישמ ל"נה םישמש השלשה ןיבָאה אוזא .ה"רי סּכודה לודגה

 ןירָאװיג טקישעג ןינעז רימ קר ,הֿבושּת ןייק ןיכרָאה טשינ ךייא ןילָאז רימ ,םרחב להקמ

 ."ףוס דצו הלהּתנ ןוא םויהמ הּפד תונבר סָאד ןיגָאז וצ ּפָא ךייא וצ להקמ

 ןבירשעגנָא םינייד ַײרד טימ ןעמַאװצ להקה .ישָאר יד ןבָאה גָאט ןקיבלעז םעד

 .תונבר רעד ןוֿפ טצצזענּפָארַא טרעװ ֿבר רעד זַא ,םעד ןגעװ קסּפ םעד טעמתחצג ןוא

 רענליוו םוצ ןקישוצקעװַא םיא ידכב ,שיליוּפ ןיא טצצזועגרעביא ןעמ טָאה קסּפ םעד

 -עטשַאב טֿפרַאדַאב טָאה סָאװ ,ליוויזדַאר לָארַאק טשריֿפ רעד ןעוועג זיא סָאד ,עדָאװעיָאװ

 22להק ןוֿפ הטלּהה יד ןקיט
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 יד ןוֿפ עינַאריט רעד ןבענעגרעטנוא טינ ךיז טָאה לאומש 'ר ֿבר רעד ךיוא רעבָא

 טָאה ןוא עדָאװעיָאװ םעד סּכוד ןרַאֿפ ןעװעג לדּתשמ ךיז טָאה רע " םיֿפיקּת עשלהק

 רַאֿפ ,להק ןוֿפ םיגיהנמ יד טימ טּפשמ ןַײז ןגָארטוצנַײרַא ןביולרעד םיא לָאז רע ,ןטצבעג

 ןוֿפ ןוא הליהק רעקצולס רעד ןוֿפ םיגיהנמ עטכערצעג יד ךיוא ןוא םינייד עטכצרעג יד,

 ,ןירעד טרעטשצג םיא ןבָאה להקה-ישָאר יד םגה ."ןיד-תיב-ֿבא רעייז ,ןואג םעד ֿבר םצד

 ןוא םינייד יד ןבָאה טרָאד ןוֿפ ןוא ,קצולס ןייק ןרָאֿפוצוצ ןטָארעג ןלאומש 'ר זיא ךָאד

 יז רַאֿפ ןלעטש ךיז ןלָאז ייז זַא ,להקה-ישָאר רענליוו יד וצ הארתה ַא טקישעג םיסנרּפ

 רעד ןוֿפ תונקּת יד טיול ןוא ןיד ןטיול ןַײז ףרַאד סָאד יו, ,ֿבר ןטימ הרוּת-ןיד ַא וצ

 ,"ןואג רעד ֿבר רעד טָאה סע סָאװ ,תויכז עקירעביא יד ןוא הנידמ רעד ןוֿפ הגהנה

 טקישעגקעװַא הליהק רענליוו ןוֿפ ןענָאזרעּפ עקינייא ןבָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 יד ַײב ןטעב ייז ּוװ ,ויירב-טסעטָארּפ קצולס ןוא קסירב ,קסניּפ תוליהק-טּפיוה יד ןיא

 ןעמ סָאװ ,טלעג םעד חוּכמ םיֿפדור יד טימ הרוּת-יד, ַא ןבעג ייז לָאז ןעמ ,תוליהק

 טלעג שידִיי קצװַא טרטּפ ןעמ ןוא ,"םימש םשל טינ זיא סָאװ ,תקולחמ ַא ףיוא סיוא טיג

 יז ןלָאז ,ןואג םעד ֿבר ןֿפױא הלװצ ןַא סעּכע ןבָאה ייז ביוא ןוא, ,םילרע ןשיװצ

 ."תונידמה-תגהנה רעד ןוֿפ תונקּת יד טול הרוּת-ןיד ַא רַאֿפ טּפשמ רעייז ןעגנערב

 ןבָאה ןוא תוארתה יד וצ טרעהעגוצ טינ ךיז ןבָאה להקה-ישָאר רענליוו יד רעצבָא

 טינ ךיז ייז ןבָאה ,גנַאלרַאֿפ רעייז ןריֿפוצסיױא ידּכב .ווירב-גָאלקנָא יד ףיוא טכַאעג טינ

 יד טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה םיא ףיוא סָאװ ,טנעמַאדנוֿפ םעד ןרעטשעצ ןוֿפ טלעטשענּפָא

 םיכוסכיס ןיא טּפשמעג טָאה רצ סָאװ ,ןיד-תיב ןשידִיי םעד--,עימָאנַאטױא עשידִיי עצנַאג

 טינ ייז ןענָאק ןיד-תיב ןשידַיי ַא ןיא זַא ,טסּוװעג ןבָאה ייז .ןדִיי ןשיוװצ ןעַיײרעגירק ןוא

 .עדָאװעיָאװ ןוֿפ טכירעג םוצ רעסעב ןדנצוװ ךיז טלָאװעג ייז ןכָאה רעבירעד ,ןעניוועג

 .רעטנוא ךרוד ןוא ,דצ ַא טַאהעג םיֿפיקּת עשלהק יד ןבָאה עד;;װעיאװ ןוֿפ ףיוה םעד ןיא

 טנַאסערעטניא רעײז זיא רע .} "קָאד הפסוה רעד ןיא עז ןיד:קסּפ םעד ןוֿפ טסקעט ןלוֿפ םעד 22

 .םיטרּפ יד טיול ןוא ליטס ןַײז טיול

 ןיא .ףלָאװ 'רב לצבַא םענײא ֿבר ַא רַאֿפ טמיטסשַאב ?הקהיישַאר רענליװ יד ןבָאה ןלאומש 'ר ךָאנ *

 ןבָאה ןלָאז ײז זַא ,"קָאלַאהַאקירּפ , רעלָאקָאטנַא ןוֿפ רעדילגטימ יד טקידלושַאב םיסנרּפ רענליו יד ןבָאה 7

 :צז) .טדמשעגּפָא םיא טָאה רעכלעװ ,קינָאנַאק סּפוקסיב םעד םיא ןבעגעגּפָא ןוא ןוז סלעבַא 'ר ףיוא ןלַאֿפעגנָא

 1 יב *ןטֿפירש עשירָאטסיה , יד ןיא לקיטרַא סי ק צ ַא ש .י ןוא ,22 *ז ,('סור) ןדַיי עשיװטיל יד ,,קסדַאשרעצב

 יניצ .י ןיא טלײצרעד רצטַײװ טרעװ סצ יװ .("ענליװ ןיא תקולהמיםינבר רעד ןוֿפ צטכישעג רעד וצ , :717 יז

 זַא ,טנײמ סָאד ןוא ,עילָאקָאטנַא ןײק ןבילקעגרעבירַא ךיז לאומש ֿבר רעטצעזעגּפָארַא רעד טָאה ,לקיטרַא סגרעב

 עיצ קַא ד צ ר --- ,רעגגעהגָא עגַײז ןגצק טכַאמעג גנוְקידְלּושַאב עטנָאמרעד יד ןבָאה םיִסֹנרִּפ רענליװ ייִד
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 .ָאװ ןוֿפ טּפירקסער ַא ןלעוּפוצסױא טימעג ךיז ייז ןבָאה 22 עטמַאַאב סטשריֿפ םעד ןֿפױק
 טּפשמ ריא רַאֿפ ןוא ,'עיסימָאק עװָאברַאקס, ַא ןרעװ טמיטשַאב לָאז סע זַא ,עדָאװעי
 ױזַא ,ןעמיטשַאב טעװ עיסימָאק יד יו ןוא ,להקה-ישָאר יד ןוא ֿבר רעד ןלעטש ךיז ןלָאז
 טענעטעג טָאה--ךעלדנער ענעדליג טנזיוט ןלָאצַאב ןֿפרַאד וליֿפַא רימ ןלָאז , .ןַײז לָאז
 יד רעבָא ."ןַײז עיסימָאק יד זומ--ֿבאז 'רב עלעבַא 'ר ,םיֿפיקּת עשלהק יד ןוֿפ רענייא
 ןֶא ,טלָאװעג ןבָאה יז ;טלעטשעג ןדירֿפוצ טינ ךיז ךיוא טימרעד ךָאנ ןבָאה טַײל-סלהק
 ֿבר-טָאטש ַא ןּבַײלקוצסיוא תושר ןרעװ ןבעגעג סרעדנוזַאב ייז לָאז רעטַײװ ןוא טציא ןוֿפ
 ייז סָאװ ,טַײצ רעד ףיוא רָאנ טרעַײנ ,ןבעל ןצנַאג ןַײז ףיוא טינ ןוא ,ןליוו ייז ןעמעוו
 גנוקיטעטשַאב רעד וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד טינ טרּפ םעד ןיא ןלָאז ייז ןוא ,ןעמיטשַאב ןלעוו
 ,גנוריגער רעד ןוֿפ

 ןוֿפ ןשטנעמ ַײרד ןבילקצגסיוא להקה-ישָאר יד ןבָאה ה"מקּת רדא ןיא נעט ריֿפ
 רעזדנוא ןוֿפ ןתוכרטצה יד ןיא ודוה םורי סּכוד םעד רַאה םוצ ןרָאֿפ ןלָאז ייז , ,דצ רעייז
 ,םעד ךָאנ ןוא .ריצה-יֿבוט ןביז יד ןוֿפ טכַאמ יד יװ ןַײז לָאז טכַאמ רעייז ןוא ,הליהק

 סּכוד םעד ןוֿפ גנוקיטעטשַאב ַא ןלעוּפוצסיױא--,ןריֿפסױא ףליה סטָאג טימ ןלצעװ ייז יו
 ןגעק להק ןוֿפ םיגיהנמ יד ןוא עטלמַאזרַאֿפ יד טמיטשַאב ןבָאה סע סָאװ ,םעד ףיוא ה"רי
 .בָאק ַאזַא ןלעוּפוצסױא ענעבילקעגסיוא עקיזָאד יד ןטָאברַאֿפ ןַײז לָאז טלָאמעד ,ןואג םעד
 ףיוא ןבירשעגסיוא ןַײז לָאז סָאװ ,ֿבר-טָאטש ַא ןעמיטשַאב וצ סּכוד ןופ ןסנעסנָאק) שעס
 ןוא הליהק רעזדנוא ןוֿפ רעניוװנַײא יד ןוֿפ ַײס ,שטנעמ זיא סע רעסָאװ ןוֿפ ןעמָאנ ַא
 רעד זַא ,ןלצוּפ ןֿפרַאד ייז רָאנ ;טלעװ רעד ןיא ןפואו ןינע םושב ,טרָא רעדנַא ןַא ןוֿפ ַײס
 ןוא םיגיהנמ יד ןוֿפ ןעכמָאנןֿפיוא ןרעװ ןבירשעצגסיוא לָאז שעסנָאק
 ,םעד ןליוו רעיײז טיול ןבַײלקסױא ןלָאז יז ,הֿפיסַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד
 ,םולשב קירוצ ןעמוק ה"יא ןלעוװ ייז זַא ןוא .ןגיוא ערעייז ןיא קיסַאּפ ןַײז טעװ סע רעוו
 רָאי םעד ןוֿפ שיט םענייר םענוֿפ גיהנמ ןייא יבשטָאכ ןלױֿפַאב טעװ סע ןעװ טלָאמעד
 ןוא הֿפיסַא יד ןֿפורוצֿפױנוצ ֿביוחמ םישמש יד ןענַײז טלָאמעד ,הֿפיסַא ןַא ןֿפורוצֿפױנוצ
 ןואג ַא רַאֿפ ןעמיטשַאב טינ לָאז ןעמ זַא (א :ןטקנוּפ ַײרד רָאנ הֿפיסַא רעד ַײב ןגערֿפ וצ
 טרעַײנ ,הליהק רעצזדנוא ןוֿפ רעניוװנַײא יד ןוֿפ ןשטנעמ םוש ןייק הליהק רעזדנוא ןיא
 ןצנַאג ןֿפױא ןעמענוצנָא טינ (ב ,הליהק רצזדנוא ןוֿפ ץוחמ טרָא רעדנַא ןַא ןוֿפ רָאנ
 ןעלסּפ וצ טכער סָאד טָאה שטנעמ רעכעלטיא זַא (ג ,..ךשמ ַא ףיוא רָאנ טרעַײנ ,ןבעל
 ןשיװצ ַײס ,דיחי ַא ןוא דיחי ַא ןשיװצ ַײס טּפשמ ַא ַײב ןציז וצ ןוֿפ ןואג םעד
 24 "להק ןוא דיחי ַא

 .יולרעד יד טֿפַאשענּפַא טָאה טשריֿפ רעד זַא ,טלעוּפעג עקַאט ןבָאה םיֿפיקּת יד ןוא
 .תיב רעקצולס ןרַאֿפ טּפשמ ןַײז ןעגנערב וצ ןלאומש 'ר ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,שינעב

 רעד ןגעװ טּפירקסער ַא טעמתחעגרעטנוא טשריֿפ רעד טָאה 1785 לירּפַא ןט11 םעד ;ןיד
 םעד ןיא ןטּפשמ ןֿפרַאד ,גנוריגער רעד ןוֿפ טמיטשַאב ,ןרַאסימָאק ַײרד זַא ,עיסימָאק
 .להקה-ישָאר יד ןשיװצ ןוא רודניֿבַא ןב לאומש 'ר ֿבר םעד ןשיװצ סעצָארּפ

 ַײרד יד ןלייצרעד ױזַא--עיסימָאק רעד ַײב טלעוּפעג ןבָאה להקה-ישָאר יד ןוא,
 ןבָאה ייז סָאװ ,עיסימָאק רעד ןגעװ ץנַאנָאדרָא יד זַא - ןובשחו-ןיד רעייז ןיא םינבר
 ,םלוע ןרַאֿפ לוש ןיא ןרעװ ןֿפורעגסױא לָאז ,ה"רי סּכוד םעד ןופ ךיז טימ טכַארבעג

 תאצוה לע םימודא הֵאמ ךס ןּתי ןמאנה ינברה,, :ןשינעכײצרַאֿפ עכלעזַא ןַארַאֿפ ןעגַײז סקנּפ ןיא 3

 ןודיג םינזורה תא לצנתהל םינזורה ורחביש םדא הזיא סּכודהל חולשל , :טרָא ןטײװצ ַא ןיא ."העודיה איסימאקה

 אוהח שיאהו ;סּכודה תא סײפל םימודא םיצבש דע ךרצ ותאצוה לע ןּתיל .םינזורה דגנ סּכודה הרהש ףא ןורחה

 ,|םירבדו ןיד|} ד"וד ןודנ ת"ד י'פע ןודל םינזורהל תושרש ןוישר סּכודהמ גישהל ץמאתהל ביוחמ םֵׁש היהיש

 לא הַּכֹמ איצוהל אוהה שיאה יניע תואר יפ* סּכודה רצחב ךס הזיא חיטבהל ףא .ןואגה דגנ םינזוורהל שיש

 ,"הזה ןינעה לעוּפה

 ,ב"ִע 'ַס ףד ,סקנפ 24



 309 צנליװ ןיא ֿבר םעד ןוא ?הקה.ישָאר יד ןשיװצ תקולתמ יד

 היה טשו) ןעגנורעטסעל ןוא ןעַײרעלדיז עסיורג יד טגָאזעגסױרַא ןעועג ןענַײז טרָאד ןוא

 לָאז רעבירעד ,ןואג םעד ֿבּו ןֿפױא טדערעג ןבָאה ייז סָאװ ,(תֿפודגו תֿפורח לדוג ראובמ

 םעד ןַײז וצ הזבמ ידּכ רָאנ ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז ןוא ,עיסימָאק רעד רַאֿפ טּפשמ ַא ןַײז

 ,(דחא ןירטּפ) טַאקָאװדַא ןַא טלעטשעג ןבָאה רענעגעג עקיזָאד יד ןוא ;ןואג םעד ֿבר

 םעד ֿבר ןטימ טּפשמ םוצ ייז רַאֿפ ןייטש לָאז רע סָאװ ,שטיװעשַאקול .8 ןצמָאנ ןטימ

 ,ןואג םעד ֿבר םעד ןוֿפ דמעמ םעד ןעגנערברעטנוא לָאז רע ןוא עיסימָאק רעד רַאֿפ ןואג

 ,ןואג םעד בר ןֿפױא תונויזב ןוא םיֿפודיגו םיֿפוריח טיִמ ךייר עזייב ןדער לָאז רצ ןוא
 ױזַא ןוא ,ךעלדנער עטיור טרעדנוה ןוֿפ עמוס יד טַאקָאװדַא ןרַאֿפ טמיטשַאב ןּבָאה ןוא

 רעד ןוֿפ ןואג םעד ֿבר ןֿפױא סטכעלש טדערעג טָאה ןוא ןָאטעג טַאקָאװדַא רעד טָאה

 ינֿפל) ןרַאה ןוא ןטסירק יד רַאֿפ ןוא עיסימָאק רעד רַאֿפ רענעגעג יד ןוֿפ סױרַא לצק

 טינ רָאג ךיז טזָאל סע .בוטשטכירעג רעד ןיא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,(םירשהו םימעה

 טָאה סע סָאװ ,םעד ךרוד ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,םשה-לוליח ןסיורג םעד ןבַײרשסיױא

 וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא ֿבר רעד ןוא ...סױרַא לעק רעייז ןוֿפ טַאקָאװדַא רעד טדערעג

 ."טַאקָאװדַא רעייז ןוֿפ תונעט יד ףיוא ןרעֿפטנע וצ ידּכ ,טַאקָאװלדַא ןַא דצ ןַײז ןוֿפ ךיוא ןעמענ

 רעד ןוא ,סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא טַאהעג ןיוש ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד רָאנ

 .תולווע ערעייז ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה הליהק רעד ןוֿפ ֿבור רעטסערג

 גָאט ןטשרע םעד, זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא הליהק רענליוו רעד ןוֿפ סקנּפ םעד טיול

 רעד ןבַײלקוצֿפױנוצ ךיז ֿביײוהמ ןענַײז ןענװַאד ןכָאנ ירֿפ רעד ןיא הסּפ דעומה-לוה

 ןכַאמ וצ ןוא בוטש-להק ןיא וצרעד ןרעהעג סָאװ עלַא ןוא רעבַײרש רעד ןוא להק

 ךיז הֿפיסַא יד טָאה (1785) ה"מקּת רָאי ןוֿפ חסּפ גָאט ןטירד םעד טָא ןוא ."יֿפלק עַײנ ַא

 .םיֿפיקּת עשלהק יד טימ טנכערעגּפָא

 ןבָאה--םינבר ַײרד יד ןוֿפ ןובשחו-ןיד םעד ןיא רימ ןענעייל--גָאט ןטירד םעד,

 ןוא ,ןינב ֿבורו ןינמ ֿבור רעד טעצמּכ ,הֿפיסַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןבילקעגֿפױנוצ ךיז

 טֿפרַאדַאב ןבָאה ייז סָאװ טָאטשנָא סָאװ ,םישָאר עקירָאיַארַאֿפ יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז זַא

 סרערעטשעצ-טָאטש יד ןרָאװעג טרעקרַאֿפ יז ןענַײז (אּתרִק ירוטנ) סרעטיה-טָאטש יד ןַײז

 ןעמ סָאװ ,םינינע ךס ַא ףיוא ןבעגעג טכַא טינ ןבָאה ייז סָאװ יד אל זַא ,(אּתרק יבורח)

 רָאנ ,ןטַײצ ערעדנַא ןיא ןוא דעװ םעד תעב רָאי םענעי ןיא ןַײז ןקתמ טֿפרַאדַאב טָאה

 דֿבע ןַא ןוֿפ טעברַא יד ריא ןיא ןוט וצ טַײצ ערעַײט ענעי ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז

 סָאװ ,סָאד ,קיבייא ףיוא טזַײװ סָאװ ,'םּתדֿבעוע קוסּפ םעד ןַײז וצ םייקמ ףיוא ,ינענּכ

 יז ןבָאה טציא ןוא ,טַײצ רעגנַאל ַא טניז (םֿבֿבלב היה רשא) טכַאוטרַאֿפ ןבָאה ייז

 קר טכַאנ יװ גָאט ןבָאה ןוא שיט םַײב ןסעזעג ןענַײז ייז ןעו ,טייהנגעלעג יד ןענוֿפעג

 ,י"נ ןואג םעד טימ ןוא דנַאל ןוֿפ ןרַאה יד טימ ןעַײרעגירק ןקצוורעד וצ יװ ,טרעלקעג

 ,געט יד טלייצעג הדצ עקיליײה יד טָאה-,תורצ ךס ַא ןעװעג םרוג ךיוא טָאה סָאד ןוא

 רעד ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא .גנוַײרֿפַאב רעזדנוא ןוֿפ טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע זיב

 טנֿפעצג הֿפיסַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא טעמּכ ןבָאה חסּפ גָאט רעטירד רעטנָאמרעד

 ."תוללק ענַײז טימ רָאי סָאד זיא טקידנעעג :ןגָאז וצ רעלַײמ ערעייז |

 רעייז וצ עדנע ןַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןעזרעד ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד זַא

 לָאז ןעמ ןוא ןכַאמ טינ יֿפלק יד לָאז ןעמ זַא ,תולובחּת ןכוז ןעמונעג ייז ןבָאה ,הלודג

 ןקידנעמוק ןֿפױא ךיוא ייז ַײב ןבילבעג טכַאמ יד טלָאװ טלָאמעד ןוא ,ןגיײלּפָא ןלַאװ יד

 עג טינ ןבָאה ןעַײרעײרד ערעייז עלַא ןוא ,טקילגעגּפָא טינ ייז טָאה סָאד רָאנ .רָאי

 ףוס-לּכ-ףוס טָאה ןעמ ןוא טרַאּפשעגנַײא ךיז ןבָאה הֿפיסַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ,ןֿפלָאה

 רעטסערג רעד .ןלַאֿפעגכרוד ןענַײז להקה-ישָאר עקירָאיַארַאֿפ יד ןוא ,ןלַאװ יד טריֿפעגּכרוד

 ךיוא ייז ןשיוצ ןוא רענעגעג ערצייז ןוֿפ ןעוועג ןענַײז ענעבילקצגסיוא יד ןוֿפ לייט

 25.םעדייא סלאומש 'ר ֿבר םעד ,סעלעסעּפ ףסוי ריֿבג רעד

 ןובשזו.ןיד םעד ָאסנעטסקע ןיא (הֿפסוה עז) ָאד רימ ןעגנערב טַײטַאב ןקיטכיוו שיֿפַארגָאנסצ ןַײז תמחמ 25

 .גנולמַאזרַאֿפילַאװ רעד ןגעו סינבר ַײרד יד ןוֿפ



 טנליװ ןיא 37 םעד ןֹוא להקה-ישָאר יד ןשיװצ תקופה יד 200

 ,םינבר ַײרד םינייד רַאֿפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענַײז הֿפיסַא רעקיזָאד רעד ףיוא

 'רב רעבוד 'ר :ענליוו ןיא קילַײװטַײצ ןטלאהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענליוו ןייק טינ

 יולה ןרהא 'רב השמ 'ר ,גרעבמעל ַײב קסוב ןוֿפ ֿבר-טָאטש ,וװַאלסָארעי ןוֿפ ץ"ּכ ריאמ

 יד .ןזױּפ ןוֿפ שריה-יֿבצ 'רב םהרֿבא 'ר ןוא ,קָאשישייא ןוֿפ הארוה-הרומ ַא ,,ץיוורוה

 ןשרָאֿפסיױא ןלָאז םינבר ַײרד עקיזָאד יד זַא ,ןטעבעג ןבָאה הֿפיסַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ

 לָאז סע ידּכ ,(רֿפוס טצב וקקהו) ןבַײרשרַאֿפ ןלָאז ןוא  תקולחמ רעד ןוֿפ םיטרּפ עלַא

 ."קיטכיר ןוא רָאלק םוקלוֿפ ...השעמ עצנַאג יד ,גנַאל ףיוא ןבַײלברַאֿפ

 ךשמ ןיא .תומלשב תוחילש רעייז טריֿפעגסױא ןבָאה םינבר עטנָאמרעד ַײרד יד

 זיא ץלַא ןוא ,טוּפ ןכעלטיא טשרָאֿפעגסױא ןוא טכוזעגכָאנ ייז ןבָאה ןכָאװ עכעלטצ ןוֿפ

 עקירָאיַארַאֿפ יד ןוֿפ תולווע עלַא טקעדעגֿפױא רָאלק ןבָאה ייז .ןרָאװעג ןּבירשרַאֿפ יונעג

 ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד זַא ,ןרָאװעג טרעלקעגֿפױא זיא תודצ-תויֿבג ךרוד ;להקה-ישָאר

 2.ןכַאז ענעגיוטשעג-טשינ ֿבר ןֿפױא טגָאזעגסױא ןבָאה סָאװ ,תודע עשלַאֿפ טלעטשעג

 עטנָאמרעד ייוצ יד ףיוא להקה-ישָאר יד ןוֿפ עינַאריט ןוא טייקיליווזייב עצנַאג יד

 תקולחמ רעד ךרוד ןבָאה ןוא טלעג שילהק טעוװילכּתרַאֿפ ןבָאה ייז ױזַא יו ,תוֿפיסַא

 טרצלקעגֿפױא ןרָאװעג זיא ץלַא סָאד - הליהק רעד ןוֿפ דנַאטשליוװו םעד טכַאמעג ֿבורח

 : .תודצ עטביילגַאב ךרוד טקיטצטשַאב ןוא

 רעייז ןיא םינבר יד רעטַײװ ןבַײרש--ןיד-תיב רעטעמתחעגרצטנוא רעד ,רימ ןוא,

 ץלַא ןעוט ייז זַא ,תמא ויא סָאד זַא ,ןצזעגנַײא ןיילַא ןבָאה---ןובשחו-ןיד ןכעלריפטיוא

 ןואג םעד ֿבר םעד ןגעק טכַאמ ןוא תוֿפיקּת רעייז ןיא ןבַײלב וצ ידּכ ,ַײרערַאנּפָא טימ

 ןוֿפ טרעהעג ןבָאה רימ גילדעוו ,הליהק רעד ןוֿפ ֿבצמ ןוא דמעמ םעד ןרעטשעצ וצ ןוא

 ןעגנַאגַאב ךיז זיא להק רעד זַא ,ןגָאז וצ תודצ יואר ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ עטסּוװַאב

 ןבָאה ייז ןוא ,הליהק רעקיליה רעד ןוֿפ ןשטנעמ עלַא ןגעק תוירזכַא טימ רָאי סָאד

 םעד ֿבר םעד טימ תקולחמ עסיורג ַא ןבױהעגנָא ןבָאה ןוא גנושלעֿפ ןוֿפ דנוב ַא טכַאמעג

 ץוח ןוא ,םירש עסיורג עדמצרֿפ יד רַאֿפ םשה-לוליה ַא וצ ןעמוקעג ןיא סע ןוא ,ןואג

 רעד רָאג טסּוװַאב זיא סע גילדעוו ,ןואג םעד ֿבר םעד ןנעק ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ םעד

 ויהו טצװעתב-ילעבעג קיליװנגיא ךָאנ ייז ןבָאה ,טײקטַײשרַאֿפ עסיורג רעייז טלעוו

 םעד ןוֿפ ןסיוו םעד ןָא ןוא הרוּת רעד ןוֿפ ןיד םעד ןסיוװ וצ ןָא (והיישֿפנל אניד ןידבע

 םישעמ עטצעל צרעייז ןוא ,תודע:תויֿבג ץלַא ףיוא ןַארַאֿפ ןענַײז סע גילדעוו ,ה"רי סּכוד

 סָאד ןרטּפ ןוא טנשקעצגנַײא ץלַא ךָאנ ןענַײז ייז םערָאװ ,בייהנָא רעייז ףיוא ןזַײװַאב

 ."ןרָאיַארַאֿפ ןוֿפ טיירגעגוצ ךיז ןבָאה ייז יו ,הליהק רעד ןוֿפ טלעג

 עלעבַא ,םהרֿבא ןב ץרּפ טימ שארב ,םיֿפיקּת עשלהק עקירָאיַארַאֿפ יד ,עקַאט ןוא

 -עג טינ ךָאנ ןבָאה ייז ."טנשקעעגנַײא ןעועג ץלַא ךָאנ ןענַײז , ,יקצולס השמ ןוא ז"רב

 רעדיוו ןטָארעג טצוװ ייז זַא ,רעכיז ןעװעג ןענַײז ןוא טליּפשרַאֿפ רַאֿפ ןינע םעד ןטלַאה

 ןבילקצגסיוא ןענַײז סָאװ ,להקה-ישָאר יד ןוֿפ טרעדָאֿפעג ןבָאה ייז .הלשממ יד ןּפַאכרַאֿפ וצ

 טיסימָאק רעד רַאֿפ ןלעטש ךיז ןלָאז ייז זַא ,שרדמה-תיב ןיא הֿפיסַא רעד ףיוא ןרָאװעג

 טינ זיא יֿפלק יד זַא ,טענעטעג ןבָאה ייז לַײװ ,יֿפלק רעד ןגעוװ ייז טימ ךיז ןטּפשמ וצ

 ַײב רעד .גנַאװצ ןוא טײקשלַאֿפ ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא יז רָאנ ,רשּכ ןעננַאגעגכרוד

 ןינעז ץרּפ 'רו סילעוו אדוהי 'ר זַא,, : תֹודע-תויֿבג יד ןוֿפ םענײא ָאד רימ ןעגנערב רעטסומ ַא רַאֿפ 26

 ןיגָאז םיא לָאז ךיא טגערֿפיג סילעוו אדוהי 'ר טָאה אוזַא אנליו ק"קד הלהקה לש םישאר אוהה הנשב ןיזעװיג

 טָאה אוזַא .טוג ה"ב :טגָאזיג ךיא בָאה .ןאצראחב היהשּכ ףרדב טריֿפיג ףוא ךיז טָאה ד"בא ןואגה ֿברה איו

 ריד רימ ןילעװ ןואגה ֿברה לע ןיגָאז סטכעלש שָאװ זנוא טשעװ אוד ןצװ .:רימ וצ טגָאזג ל"נה אדוהי 'ר

 ןינײװ ןירָאֿפ אוד טשנָאק ֿבר ןעד רַאֿפ ארומו דחּפ טשָאה אוד בוא ןוא םימודא םישמה לחקה תפוקמ ןיבעג

 ןיגָאז לָאז ךיא ןידײר ןָא טינ ךימ טעװ ריא ןיזעוװיג ֿבישמ ךיא בָאה אוזַא .ןיצעז איב וצ ךיז יוװאנשיוו ןייק

 לָאז ךיא טעריג ןָא ךימ טָאה רע שָאװ םיֿבוט אל םלרבד יראש ץוה .,ןעגעװ טלעג ןוֿפ ןואגה ֿברה לע ןיגיל

 1 .ךיא גָאז ד'ב ףךיַא רַאֿפ קר ֿבותּכל ןתינ אל רשא ןואגה ֿברה לע ןיגָאז
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 רימָאל ,ודנוא ןגעק תונעט טָאה ריא ביוא, :טרעֿפטנעעג טָאה להק רענצבילקעגסיוא

 םיֿפיקּת יד רעבָא ."םייוג ןוֿפ טּפשמ ַא וצ טינ ןוא ,הרוּת-ןיד ןשידִיי ַא וצ רעירפ ןייג

 רעד ןיא ןסצזעג ןענַײז סָאװ ,ןרַאסימָאק יד לַײװ ,ןעוועג םיּכסמ טינ ףיורעד ןבָאה

 יז זַא ,רעכיז ןעוועג ןענַײז ייז ןוא ,ייז טימ ןגָארטצגֿפױא טוג ןצוועג ןענַײז ,עיסימָאק

 רעד ןוֿפ ?םיטֿפוש עטכערעג, עקיזָאד יד ױזַא יו ןוא .גנַאלרַאֿפ רעייז טיול ןוט ןלעוו

 ,ןגָאוטעגסױרַא ןבָאה ייז קטּפ ןקידרשוי ַא רַאֿפ סָאװ ןוא טריֿפעגֿפױא ךיז ןבָאה עיסימָאק

 .ייא .סעלעסעּפ והילא 'רב ףסוי ריֿבג םעד ןוֿפ תודצ-תיבג רעד ןוֿפ ןייגרעד רימ ןלצוו

 ןלעטש וצ ךיז ידּכ ,עיסימָאק רעד וצ ,רייא שדוה ןיא געט ןביז ,קעװַא זיא רע רעד

 םינבר עדמערֿפ ַײרד יד וצ ןעמוקעג רע זיא ,ֿבר םעד רעוװש ןַײז ןגעוו ןוֿפ טּפשמ םוצ

 טלעטשעג ךיז ןבָאה ןלהק רעקירָאיַארַאֿפ רעדנ ייז..., :ןושלה הזב טגָאזעג ייז וצ טָאה ןוא

 .עגסיוא ןענַײז סָאװ ,להקה-ישָאר יד ןגעק ןוא ןואג םעד רעווש ןַײמ ןגעק תוֿפיקּת טימ

 יד ןוֿפ רענייא ךיוא ןיב ךיא סָאװ ,ה"מקּת חסּפ דצומה:לוח תורשּכ ןיא ןרָאװעג ןבילק

 רימ ,ןרַאסימָאק יד ןוֿפ ןלטעצדָאל} "וויזָאּפ, ַא טקישעג ןבָאה ייז ןוא .םישָאר עקיזָאד

 ןבָאה ןוא יֿפלק רעד הוּכמ עיסימָאק רעד רַאֿפ ייז טימ טּפשמ םוצ ןלעטש ךיז ןלָאז

 וצ ייז טימ ןלעטש ךיז ןלָאז רימ ,טרעדָאֿפעגֿפױא טינ הארתה םוש ןייק טימ זדנוא

 ,חסּפ דעומה-לוח ןוֿפ להקה-ישָאר יד ,רימ ,טרעקרַאֿפ .יֿפלק יד חוּכמ הרוּת-ןיד ןןשידִייו ַא

 ןיֿפלק רעד ןגעװ ןוֿפ הרוּתיד ַא וצ ןלעטש ךיז ןלעװ רימ זַא ,טגָאזעגנָא יז ןבָאה

 זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןוא טרַאּפשעגנַײא ךיז ןבָאה ןוא ןרעה טלָאװעג טינ ןבָאה ייז רָאנ

 רעכיז ןעוועג ןענַײז ייז לַײװ ,ןרַאסימָאק יד רַאֿפ אקווד ןַײז זומ טּפשמ רעקיזָאד רעד

 ;ףוס רעד טוַײװַאב סע יװ ,ןליו רעיײז טול ןטּפשמ ןלצוװ ייז זַא ,ןרַאסימָאק יד ןיא

 -ןיד ַא וצ ןלעטש ךיז ןלָאז רימ זַא ,טנרָאװעג ייז ךיא בָאה בוטשטכירעג ןיא ךָאנ ןוא

 ...ןרעה טלָאװעג טינ ןבָאה ןוא טנשקערַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ןוא ...יֿפלק רעד ןגעוו ןוֿפ הרוּת

 ךרוד ןעגנוווצעג ןַײז ךיא לצוו רשֿפא :םינייד ךַײא רַאֿפ העדומ רסומ ךיא ןיב טציא ןוא

 ךיז הצורמ ןיב ךיא זַא ,ןגָאז וצְ) ןודָא רעדנַא ןַא ךרוד רעדָא ןרַאסימָאק עטנָאמרעד יד

 ענַײמ ףיא ,ו"ה גנומעשרַאֿפ ןַײמ ףיוא להומ ןיב ךיא זַא רעדָא ,ייז רַאֿפ ןטּפשמ וצ

 לעװ ךיא בוא רעדָא ,ןואג םעד רעווש ןַײמ ןוֿפ גנומעשרַאֿפ רעד ףיוא רעדָא ,תואצוה

 -עצנַאק רעד ןיא ...בוח-רטש ןצנַאג ַא רעדָא ,טֿפירשרצעטנוא ןַײמ םולשו סח ןבעג רשֿפא

 ַײס ןוא ןיד-תיב ןשידִיי ןיא ַײס גנוַײרֿפַאב עלוֿפ ַא ןבעג ייז לצוו ךיא זַא רעדָא ,עירַאל

 יד טימ הרשּפ ַא ןכַאמ ךיא לצװ רשֿפא רעדָא ,םלועה:תומוא יד ןוֿפ טכירעג ןיא לידֿבהל

 ןיא ַײס ,לרע ןַא ַײס דיי ַא ַײס שטנעמ ןזיא סע רעסָאװ טימ רֵעדֲא ,רענעגעג עקיזָאד

 ןבירשעג ןייטש טצוװ סע ןעוװ וליֿפַא ןוא ,טֿפירש רעשילױּפ ןיִא ַײס ןוא טֿפירש רעשידִיי

 ,וײזַאא לטבמ זיא ןעמ יװ רעגייטש ןֿפױא .,לטבמ ןיב ךיא זַא ,ֿבתּכ:הרשּפ םעד ןיא

 ןושל רעסָאװ ףיוא ןוא ןרדוס בגא רומג ןינקב) ס"אגקב ןבירשצעג ןייטש טצװ סע רעדָא

 סָאװ ,ץלַא ןוֿפ העדומ עקיזָאד יד ןַײז וצ לטבמ קיטליג ןַײז לָאז סע זַא ,הוּכוּפי ןוא

 ךיא לע װ-,םרח ןברַאה ַא טימ ןוא העוֿבש ַא טימ ךיוא ןוא ,רעטַײװ יױזַא ןוא ליומ סָאד

 זיא ץלַא םערָאװ ,הרוּת רצד ןוֿפ ןיד ןטיול ןַײז לטבמ ןצרַאה ןיא סָאד

 ןוֿפ גנוקריו רעד ךרוד םינודַא יד רַאֿפ דחּפ תמחמ ןצגנּוװצעג ןיטולחל

 ,ןואג םעד רעווש ןַײמ ןגעק תוירזכַא סיורג טימ ךיז ןעײגַאב סָאװ ,רענעגעג עקיזָאד יד
 רַאֿפ טרֿפב ןוא ,לארשי ללּכ וצ ןוא הליהק רעצנַאג רעד וצ עגונ ךיוא זיא ךַאז יד ןוא

 .סָארדרַאֿפ ןוא ןויזב גונעג ָאד זיא ךיא יו ןשטנעמ ַא
 ,ןרַאסימָאק יד ףיוא טלעטשעגסיוא טסיזמוא טינ ןבָאה להקה-ישָאר עקירָאיַארַאֿפ יד

 ןיא ,רייא ןיא געט ןביז ,גָאט ןקיבלעז םעד ןיא .ןליוו רעייז טול ןוט ןלעוו ייז זַא

 דעומה-לוח ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןלַאװ יד זַא ,עיסימָאק רצד ןוֿפ קסּפ רעד סױרַא

 ןעמ לָאז ןגרָאמ זַא ,לצֿפַאב ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סע ןוא ,טֿפַאשעגּפָא ןרעו ,חסּפ

 רעברַאה ַא טימ ןרעװ טֿפָארטשַאב לָאז סע ןוא ,םיררוב עַײנ טימ יֿפלק עַײנ ַא ןכַאמ

 טעװ ןוא ןגלָאֿפ טינ קסּפ םעד טעװ סָאװ ,רעכעלטיא (ךעלדנצר עטיור טנזיוט) ףָארטש
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 עקירָאיַארַאֿפ יד ןוֿפ ןרעדָאֿפ טעװ סָאװ ,רעכעלטיא ךיוא .ןגרָאמ יֿפלק יד ןכַאמ ןזָאל טינ

 רעדנַא ןַא ןיא רעדָא ָאד ַײס, הרוּת-ןיד ַא וצ םיא טימ ןייג ןלָאז ייז זַא ,להקה-ישָאר

 .גנוטסעֿפ טימ ןוא ףָארטשטלעג טימ ןרעװ טֿפָארטשַאב ךיוא טצוו ,"הליהק

 יד טָאה לָאמ סָאד ןוא ,קסּפ ןטיױל יֿפלק עַײנ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ןגרָאמ ףיוא

 ןוא ,רענעגעג ערעייז ןגיזַאב וצ ןבעגעגנַײא ךיז דצ רעייז ןוא להקה-ישָאר עקירָאיַארַאֿפ

 ןעוװעג רצעדיו ןענַײז םיֿפיקּת יד יו םעד ךָאנ .ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רעדיוו ןענַײז ייז

 ,ןטצבעג ייז ןבָאה ןוא סעקינמולש-יֿפדור טַײל עֿבושח ןעמוקעג ייז וצ ןענַײז ,דרעֿפ ןֿפױא

 לָאז סע, ידּכ ,םולש ןכַאמ םיא טימ ןלָאז ןוא ֿבר ןטימ ךַײלגסױא ןַא וצ ןעמוק ןלָאז ייז

 ךרוד ןוא ,תואצוה עסיורג וצ ןוא תקולחמ רעשילרעטסיוא ןוא רעסיורג ַא וצ ןעמוק טינ

 יד רעבָא ."הליהק רעד ןוֿפ ֿבצמ ןוא דמעמ רעד ןרעו טרעטשעצ םולשו סח טצװ םעד

 -עגוצ ייז ןבָאה לָאמ סכעלטיא ןוא ,גָאלשרָאֿפ םעד ןוֿפ טכַאמעגסױרַא ךיז ןבָאה םיֿפיקּת

 .ןעמעננָא טנָאקעג טינ ייז טָאה רע סָאװ ,ֿבר ןטימ םיאנּת יד ןיא ןטקנוּפ עַײנ ץלַא ןבעג

 ןטּפשמ וצ ךיז קצולס ןייק ןעמוק וצ טרעדָאֿפעגֿפױא ייז ןבָאה םינייד רעקצולס יד זַא ןוא

 יז זַא ,טרעֿפטנעעג רענעגעג יד ןבָאה ,הנידמה-דצוו םעד ןוֿפ תונקּת יד טול ֿבר ןטימ

 ןיא רָאנ ,קצולס ןיא טינ רעבָא ,ֿבר ןטימ הרוּת-יד ַא וצ ןלעטש וצ ךיז םיּכסמ ןענַײז

 קצולס ןייק .ליוויזדַאר עדָאװעיָאװ םעד ןוֿפ ץנעדיזער יד ןעװעג זיא סָאװ ,ןיוושענ

 טָאה ריא זַא םאב,,רָאנ-קזוח טימ טענעטעג םיֿפיקּת יד ןבָאה-טּפשמ םוצ ןרָאֿפ רימ ןלעוו

 אוזַא .קצולס ק"קמ אקווד ןַײז לָאז טּפשמ ןייא זַא ,ה"רי סּכודה וננודאמ סנַאנָאדרָא ןייא

 ."ץננידראה ףקוּת םייקל ןכומ רימ ןנייז ,ץננידרָא םעד זנוא {טזַײװ} טשייוו

 ןוֿפ ףיוה םוצ םיחולש ערצעייז טקישעג םיֿפיקּת יד ןבָאה טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 סטשרַיֿפ םעד ןשיװצ דצ ַא טַאהעג ייז ןבָאה טרָאד סָאװ ,"ה"רי סּכוד םעד רַאה רעזדנוא,
 ןטס29 םעד :טריֿפעגסױא סרעייז ייז ןבָאה ףוס-לּכ-ףוס ןוא .םיצעוי.ילעב ןוא עטמַאַאב

 רעטַײװ ןוא טנַײה ןוֿפ זַא ,ליוויזדַאר טשריֿפ ןוֿפ טערקעד ַא סױרַא זיא 1785 רעבמעווָאנ

 .2??ונבר רענליוו רעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא רודגיֿבַא ןֿב לאומש 'ר ֿבר רעד טרעוו

 ץ

 טציא טשרע ,טרעקרַאֿפ .טקידנעצג טינ ךָאנ ךיז תקולחמ יד טָאה םעד טימ רעבָא
 ענַײז רָאנ טינ ןענַאטשעג ןענייז דצ סלאומש 'ר ףיוא .טרעקַאלֿפעצ טכער ךיז יז טָאה
 ,(טס5מ618?שס) ןומה םעד ןוֿפ ןשטנעמ ךס ַא ךיוא טרעַײנ ,םיֿברוקמ ןוא דנַײרֿפ עטוג
 עשלהק יד ןוֿפ עינַאריט יד ןגָארטוצרעבירַא טַאהעג טינ הוּכ ןייק רעמ ןיוש ןבָאה סָאװ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקטַאדָאּפ יד ןוֿפ אשמ רעד רעטנוא טצכערקעג ןבָאה ןוא םיֿפיקּת
 ךיז טָאה תקולחמ יד .להקה-ישָאר יד ןוֿפ דלוש רעד ךרוד תקולחמ רעד תעב טרעמעג
 הנידמה ירש , יד ךיוא ,ענליו ןיא הליהק רעשידִיי רעד טימ זיױלב טצענערנַאב טינ
 .דצ רעדנַא םעד-עטייווצ יד ןוא דצ ןייא טציטשעג ןבָאה ענייא ,"טלייטעצ ךיז ןבָאה
 ,ץלַא ןָאטעג טָאה ןוא להקה-ישאר יד ןטלַאהעגרעטנוא טָאה עדָאװעיָאװ טשריֿפ רעד תעב
 ןֿפױא ןענַאטשעג יקסלַאסַאמ ףַארג ּפוקסיב רעד זיא ,ןטעבעג םיא ַײב ןבָאה ייז סָאװ
 28רעצישַאב ןוא דנַײרֿפ עטוג ענַײז טציטשעג טָאה ןוא ֿבר ןוֿפ דצ

 ןיא טלײטעגנַײא ןעועג טלָאמעד ןענַײז טעטשרָאֿפ עריא ןוא ענליוו טָאטש יד
 ּפוקסיב םעד ןוֿפ טכַאמ רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא עקידסירוי ןייא .סעקידסירוי ייווצ
 סָאװ ,רעגנעהנָא סֿבר םעד ןבָאה .עדָאװעיאװ ןוֿפ הלשממ רעד רעטנוא - ענייא ןוא
 ןוֿפ תוֿפידר ןייטשוצסיוא טַאהעג ,עקידסירוי רעשידָאװעיָאװ רעד ןיא טניוװעג ןבָאה
 .רעבירַא ןוא *ןַײז וצ הריד רקוצ, ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענַײז ןוא עטמַאָאב סעדָאװעיָאװ םעד

 2 אז םעת. גמצססתמ. אסאעססעע 2424124, 463---465.

 טלעטשעגסורַא ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד סָאװ ,םיאטח עלַא טרזתעגרעביא ןרעװ טערקעד םעד ןיא

 .ןלאומש 'ר ןגעק
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 סע רעװ .טירצקוַאֿפ ענעגייא סָאד ןוא ,ּפוקסיב ןוֿפ עקידסירוי רעד ןיא ךיז ןביילקוצ

 ענעדיײשרַאֿפ ךרוד דגנכש דצ םעד ןוֿפ ןשטנעמ יד ןגעלֿפ ,ןוט ֹוצ ןזיװַאב טינ סָאד טָאה

 ןָאטעגנָא ןוא הסיֿפּת ןיא טצעזעגנַײרַא םיא טָאה ןעמ ;ןרָאי יד םיא ןייגרעד םילובליב
 .ָאטנַא טָאטשרָאֿפ ןיא טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה אֿפוג לאומש 'ר ֿבר רעד .תושיגנ יילרעלּכ
 ארומ רע טָאה טָאטש ןיא לַײװ ,עקידסירוי סּפוקסיב םעד ןעוװעג זיא סָאװ ,עילָאק

 29 ןבַײלב וצ טַאהעג

 לאומש 'ר זַא ,טערקעד סליוויזדַאר טשריֿפ םעד סױרַא סע יו םעד ךָאנ---1785 ףוס

 רענעגעג יד ןוֿפ שארב טלעטשעג ךיז טָאה -- תונברה-אסּכ רעד ןוֿפ טצעזעגּפָארַא טרעוו

 ֿבאז ןב ןועמש רעסיוועג ַא -- שטנעמ רעשיגרענצ ןַא םיֿפיקּת עשלהק יד ןוֿפ

 קחצי ןוא סחנּפ 'רב םוחנּת ,ןשטנעמ ייווצ ךָאנ םיא טימ ןוא ,(52ץמס| 3/61!סו102)
 ןעמונעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,"ןומה, םעד ןוֿפ סרעריֿפ יד ןרָאװעג ןענַײז ייז ,ביל ירב

 ןבָאה ייז .לביטש-להק ןיא סרעגָאז-העד יד ןוֿפ עינַאריט רעד ןגעק ףמַאק םענעסיברַאֿפ ַא
 ןסיג ייז ּוװ ,גנוריגער רעלַארטנעצ רעד וצ ןטֿפירשגָאלק טקישצנקצװַא ןוא טעמתחעג

 ןקיטש ןוא ןקירד סָאװ ,םיֿפיקּת עשלהק יד ןוֿפ תולווע יד ףיוא ץרַאה רעטיב רצייז סיוא

 ךעלקערש ַא רימ ןעניֿפעג ןטֿפירשגָאלק עקיזָאד יד ןיא .טַײל עמערָא יד תונמחר ןָא
 יד ןוֿפ ךלוש רעד ךרוד לביטש-להק ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,עיצּפורָאק רעד ןוֿפ דליב

 -- ?ןומה, ןוֿפ רעכערּפשריֿפ יד ךיז ןגָאלקַאב--םיֿפיקּת עשלהק יד *.להקה-ישאר ןוא סרעריֿפ
 תמחמ ןוא ,ןומה ןרַאֿפ טלעטשעגנַײא ךיז טָאה סָאװ ,ֿבר םוצ האנש סיורג תמחמ ןבָאה
 ןענַײז תוֿבוח יד ןוא ,עסַאק עשלהק יד טקידיילעגסיוא ןוחצינ ןוא טלעג ךָאנ טסולג רעייז
 :םיטרּפ עטנַאסערעטניא עקינייא ייז ןלייצרעד ַײברעד ,.ןגָארטרעד וצ טינ ןסקַאוװעגסיוא

 טנזױט 140 ןוֿפ עמוס עקידלַאװג יד גרעבסגיניק ןיא ןעילטנַא ןבָאה להקה-ישאר יד
 ךיוא -- יקסלעמכ רָאטקָאד םעד ןוֿפ ,טנזױט 10 --ןכַאנָאמ רענַאיליזַאב יד ןוֿפ ,ןדליג
 .רַאֿפ רעד ןעוװעג זיא סָאװ ,לעבַא רעלקעמ רעד ;טנזיױט 20-ץָאלק רייד ןוֿפ ,טנזיוט 0
 רַאֿפ ןגָארקעג טָאה ,להקה-ישאר יד ןשיװצ ןוא רָאטקָאד ןקיזָאד םעד ןשיװצ רעלטימ
 --,לרערַאנּפָא ןוא טיײקשלַאֿפ ךרוד ץלַא ןוא .וו"זַא ןוא וװ"זַאא ,ןדליג 100 ןיילַא ,ַײרעלקמ

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טעמתחעג טָאה ןעמ --- ,טֿפירשגָאלק רעד ןוֿפ סרעבַײרש יד ךיז ןגָאלקַאב
 ןוא ,(שסא|סש תם 08422101618) ןימרעט ַא ןָא ןוא ןעמָאנ ַא ןָא ןעלסקעװ ףיוא להק
 יד טָא ןקעד וצ ידכב .םיֿפיקּת עשלהק יד טלייטצצ ךיז ןשיוװצ ןבָאה ןעלסקעוו עקיזָאד יד

 טצכערק קלָאֿפ סָאד ןוא ,ןלָאצּפָא רועיש ַא ןָא טגײלעגֿפױרַא ןעמ טָאה ,תואצוה עקידלַאװג
 יו אשמ רעייז רעטנוא

 ,טרּפ ןטנַאסערעטניא רעייז ןייא ךָאנ רימ ןעניֿפעג ןטֿפירשגָאלק עקיזָאד יד ןיא

 .טרעלקעגֿפױא טינ ךָאנ םויה דע זיא סָאװ ןוא טסּוװַאב טינ טרָא רעדנַא ןייק ןוֿפ זיא סָאװ
 1786 רַאורבעֿפ ןטס23 םעד ןרָאװעג טקישעגסױרַא זיא סָאװ ,טֿפירשגָאלק רעד ןיא

 סָאװ ,עקידסירוי סּפוקסיּב םעד ןיא ןעניוװ סָאװ ,רעגנעהנָא סעשטיװָאֿפלּוװ ןועמש ךרוד
 תולווע ערעדנַא ןשיוװצ טרעוװ ,םיֿפיקּת עשלהק יד רַאֿפ ןטלַאהַאּבסױא ךיז ייז ןבָאה טרָאד
 .רָאי ןבעגעג ןבָאה (להקה-ישאר יד) יז :השעמ  ַאזַא טלייצרעד להקה-ישאר יד ןוֿפ
 שידַיי ןיא רעדָא "ךרַאירטַאּפ  ןֿפורעגנָא טרעוו סָאװ ,ןמלז ןב והילא וצ ךעלרעי

 םיא ןבָאה ייז ,הריד ענַײֿפ ַא ןוא תונּתמ ךס ַא ךיוא םיא ןביג ןוא ,ןדליג 1400 ,"דיסח,

 רעד ןוֿפ סרעבַײרש יד ןענָאמרעד לָאמ עכעלטע -?."ןלָאצּפָא עלַא ןוֿפ טַײרפַאב ךיוא
 א עשר 7 א שי שער 2

 30 גאדצ, 407--480: םסקענבהסאשה 1 ע1080אע6 682סע} 49---53.

 31 אאדעג, 470--471.

 32 ןט11852063 2:61:08ת000002066, +ץצט1ט1406תנט 510 ןנ81:181526, ס2צ/ קס !םסטזפץפאט

 (608085140ש1.. 210 216 ס?ץתמסזתמט, 2200680 52614ע0 40 2223!ט 216 ןנ180240סתט 221 {62 0

 2860ת6/} !זססעג ם1ס גתמקס;(ט1806תגט, 8?5מסצ38 086 תננ 8:680ט16.. 00 םג ז0/ ושעמנ65/6 שֶצ-

 44? 68:סממספיס {ץ31406 026סזץ518 210!ץס8.



 צנליװ ןיא בר םעד ןֹוא להקהיישאר יד ןשיװצ תקולהמ יד 24

 רע זַא ,"ןךרַאירטַאּפ , ןֿפורעגנָא טרעו סָאװ ,"ןמלז ןב והילא , ןעמָאנ םצד טֿפיױושגָאלק

 וצ ןוֿפ ַײרֿפ זיא ןוא עסַאק רעשלהק רעד ןוֿפ םוכס ןשּפיה ַא טכערמוא טימ טמוקַאב

 טצכערק ןומה רעקירעביא רעד סָאװ ,ןלָאצּפָא םינימ עלַא ןוא רעַײטשּפָאק ןלָאצ

 55 יליז רעטנוא

 ,ןואג רעגליװ רעד יװ רערעדנַא ןייק טינ ךָאד זיא ןמלז ןב והילא 'ר רעד טָא

 ,שודיח רעסיורג ַא סָאד זיא ,ןקיליײה ַא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה רוד-ינב ענַײז עלַא סָאװ

 רעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןוֿפ טסייה סָאד ,?ָאװטסלוּפסָאּפ , רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ױזַא יו

 רענעטלַאהַאבסיוא קיצניװ ַא טימ ױזַא ןדער וצ טלעטשעגנַײא ךיז ןבָאה ,הליהק רעשידִיי

 ןיא ,םילּכה לא הבחנַא יװ טנַאקַאב ןעמעלַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןַאמ ַאזַא ןגעק האנש

 ןוא ןענרעל ןיא ןָאטעגנַײרַא ןעװעג טכַאנ יװ גָאט ןיא ,ךיז ַײב ןסָאלשעגנַײא ןסעזעג

 יד ןקעטש ןזומ ָאד זַא ,שרעדנַא טינ .טשימעגנַײרַא טינ ךיז ןכַאזטלעװ ןיא טָאה

 יד ןעוו ,תקולהמ רעקיזָאד רעד תצב זַא ,ןייז רעשמ געמ ןעמ .םידיס ח יד ןוֿפ טנַאה

  םידיסח יד ןבָאה ,ןעײטרַאּפ עשירצנגעג ייווצ ףיוא ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ זיא הליהק רענליוו

 ןעװעג זיא ענליוו ןיא םידיסה עּפורג יד .טרָאװ רעייז ןגָאז וצ טייהנגעלעג יד ןענוֿפעג

 קלח ןייק ייז ןבָאה הליהק רעד ןוֿפ גנוריֿפ רעד ןיא ;עטֿפדורעג ַא קידנעטש ןוא ןיילק

 טכַארבעג סָאד ןבָאה ןוא טקירדעגוצ קרַאטש ייז ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד ,טַאהעג טינ

 ױזַא ,םידיסח יד ןוֿפ אנוש רעטסגרע רעד ןרָאװעג זיא ןואג רענליוו רעד זַא ,וצרעד

 וצ תושר טַאהעג טלָאװ ךיא בוא, ;ןֿפורעגסױא םזיטַאנַאֿפ ןסיורג ןַײז ןיא טָאה רע זַא

 ןוֿפ םינהוּכ יד טּפשמעג טָאה איֿבנה והילא יװ ױזַא ,טּפשמעג ייז ךיא טלָאװ ,ןטּפשמ

 רעד לוש רענליוו ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסױא ,טנַאקַאב יוװ ,זיא (1772) בי"לְקּת רָאי ןיא ,"לעב

 .עגסיוא לָאמַא רעדיו זיא א"מקּת ֿבא שדוה ןיא ןוא ,םידיסח יד ןגעק ?םרח רעסיורג,

 רענלַיװ ןוֿפ *יניצק ידיגנ ינזור יֿפולא יד טקעװעגֿפױא ךיז ןבָאה סע זַא ,ןרָאװעג ןֿפור

 ...ף"צי דיסח םעד ןואג ןטימ ףוריצב ןוא ו"צי ןיד-תיב-ֿבא םעד ןואג ןטימ ףוריצב , להק

 ןעלצרָאוװוצסיױא ןוא הרוּת עקילייה רעזדנוא ןטלַאהוצרעטנוא טקרַאטשעג ךיז ןבָאה ןוא,

 ןטנָאמרעד םעד טַײנַאב ןבָאה ןוא הדע רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטרָאגנַײװ ןוֿפ רענרעד יד

 ןוא ןשטנעמ עקיזָאד יד ןוֿפ תותורֿבח ןַארַאֿפ ןענַײז סע ּוװ ,טרָא ןכעלטיא ףיוא םרח

 54 ףצכעריפ ןוא םישעמ ערעייז טיול ףיוא ךיז ןרַיֿפ סָאװ ,יד ןוֿפ

 .ֿבא ןטימ ףוריצב, ךיוא ןעעז רימ גילדעוו ,ןרָאװעג טַײנַאב זיא םרח רעד ,תמא

 ןיא רעריֿפנָא רעד ןעװעג זיא רע טינ רעבָא ,לאומש 'ר ֿבר םעד טסייה סָאד ,"ןיד:תיב

 .רעקיטַאנַאֿפ רעסיורג רעד ,"דיסח רעד ןואג רעד, טרצַײנ ,םידיסח יד ןגעק ףמַאק םעד

 "ןומה, רעד ןוא ,הליהק רענליו רעד ןיא המחלמ יד טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה סע זַא ןוא

 ,להקה-ישָאר יד ןגעק רעגנעהנָא ענַײז ןוא ןלאומש 'ר טימ ןעמַאזוצ טלעטשעג ךיז טָאה

 ןוא ,םיֿפיקּת עשלהק יד ןוֿפ רענעגעג יד וצ ןענַאטשעגוצ םידיסח יד ךיוא קיטנעק ןענַײז

 רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןיא ָאד ךיז טקעלּפטנַא רענעגעג ןסיורג רעייז וצ האנש רעייז

 ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,ןַײז וצ רעשמ טלַאהנָא ןַא ָאד ןיא טרּפ םעד ןיא ןוא .טֿפושגָאלק

 ,ח"מקּת רָאי ןיא זַא ,רענליו עטלַא ןלייצרעד סע סָאװ ,הרוסמ רעד ןיא תמא קיטשַא

 ןרעטנוא טסּוװַאב ןעװעג זיא סָאװ) רענישזָאלָאװ ןמלז-המלש 'ר ןברָאטשעג זיא סע תצב

 ןוא הסיֿפּת רענליוו ןיא טרַאּפשעגנַײא ןעװועג ןואג רענליוו רעד זיא ,(עלעמלז *'ר ןעמָאנ

 רימ ןבָאה סקנּפ רעזדנוא ןיא סָאו ,דָאש ַא זיא סע -*ןכָאװ סקעז ןסעזענּפָא טרָאד זיא
 .עגַארֿפ יד טָא ןרעלקֿפױא ןענָאק לָאז סָאװ ,שינעכײצרַאֿפ ןייא ןייק ןענוֿפעג טינ

 ןַא ,רָאלק ףיוא טסּוװעג ןבָאה דצ ןַײז ןוא (סֿפלָאװ למיש) שטיװַאֿפלוװ לאומש

 33 /אאזם, 410.

 ,1 יב ,םוידיסח ןוֿפ עטכישעג ,װָאנבוד .ש עז רעכעלריֿפסױא) 328 'ז ,20 דנַאב ,חלשה

 .('ד צ ר---19 י"רַאּפ

 ,111 " ,שַזזַז 'ב ,עידעּפָאלקיצנע 'ד;יישיטור רעד ןיא ןואג רענליװ ןגעװ לקיטרַא רעזדנוא עז 5



 315 עגליה ןיא 37 םער ןוא להקתיישאר יו ןשיװצ תוקלהמ יד

 ןלעװ ,רעטנוא ייז טלַאה ליוויזדַאר עדָאװעציָאװ רעד סָאװ ,םיֿפיקּת יד רענעגעג ערצייז
 .סינַאטס גיניק םוצ טדנעוװעג ךיז 1786 בייהנָא ייז ןבָאה רעבירעד ,תונמחר ןָא ייז ןֿפדור
 128/) "ווירבצוש םענרעזַײא, ןַא ןבעגסױרַא ייז לָאז רע ,השקב ַא טימ טסוגױא ווַאל
 1786 ילֹוי ןט19 םעד ןוא .רענעגעג עשינַאריט ערעייז רַאֿפ ןצישַאב ייז לָאז סָאװ ,(2612ת9
 -ַאב יד וצ , ווירבצוש ַא ןרעוו ןבעגעג לָאז סע זַא ,לּפמעטש סגיניק ןטימ לעֿפַאב ַא סױרַא זיא
 סָאװ ,ןומה ןשידִיי ןצנַאג םעד ןוֿפ ןוא עדניימעג רעד ןוֿפ עטקיטכעמלוֿפַאב עטקיטּפערק
 וצ טינ ןכַײלג ןייק ןבָאה ?הק ןוֿפ רעריֿפ יד, תמחמ -?,טנליוו טָאטשטּפױהח רעד ןיא ןעניווו
 גנַאל טַײצ ַא טניז ןיוש טדַײל קלָאֿפ סָאד ןוא ,תולװע ןוא עינַאריט רעייז טיול ךיז
 ןוא עטֿפדורעג יד לַײװ ,ךָאי ןרעװש רעייז ןוֿפ ןוא ןליוודליוו רעייז ןוֿפ קינעטרעטנוא
 רעייז רַאֿפ ךיז ןקערש ןוא רעקירדרעטנוא ערעייז רַאֿפ ארומ ןבָאה עטקירדעגרצטנוא
 ןבָאה ,קלָאֿפ ןֿפױא ךָאי ןרעווש ַא טגײלעגֿפױרַא ןבָאה ןענַאריט יד ןוא ;טנַאה רעקרַאטש
 ןוא ןרעַײטש ןדָאלעגנָא ןבָאה ,הליהק רעד ןיא ןעגנורעטשעצ ןוא תונברוח ליֿפ ןָאטעגנָא
 םַײב ;ןטלַאהסיױא טינ ןיוש ןעק ןעמ זַא ױזַא ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןסקַאװ סָאװ ,טעקטַאדָאּפ
 סָאװ יד ןוא טינ תונמחר ןייק ןוֿפ ןסייוו ,ןקירד ןוא ייז ןבַײרט ןרעַײטש יד ןענָאמֿפױא
 יז ןצעז רעדָא סנגייא רצייז ןריקסיֿפנָאק ייז ,טצעל זיב ייז ןֿפדור ןגעקטנַא ךיז ןלעטש
 טייטש -- רעבירעד ,"רעֿפלעה ןייק ןוא קענוטַאר ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,הסיֿפּת ןיא ןַײרַא
 ןוא ןסָאלשַאב דָאנעג סיורג ןַײז טימ גיניק רעד טָאה,- טערקעד םעד ןיא רעטַײװ
 ,עטקיטכעמלוֿפַאב ערעייז ַײס ןוא ןיילַא יז ַײס ,להק רענליוו ןוֿפ רעריֿפ יד זַא ,טמיטשַאב
 וצ ,םישעמ-דלַאװג ןוא תולווע ןוט וצ ןייטשרעטנוא טינ ןוא ןגעוװרעד טינ ךיז ןלָאז
 רעד ןוֿפ תוסנכה יד ןליוו ןטוג ןטימ טינ ןוא גנוקירדרעטנוא טימ ןבעגוצסיוא ןוא ןרטּפ
 ןיא ןצעז וצ ,ןגָאלש וצ ,תוקלמ טימ ןֿפָארטשַאב וצ ,זיא סע ןעמעוו ןֿפדור וצ ,הליהק
 טעוו -- לעֿפַאב םעד ףיוא ןַײז רֿבוע טעװ סע רצװ ןוא .?ןכַאז עכלצזַא ךָאנ ןוא תסיֿפּת
 35 "גיניק ןוֿפ טכער םעד טול ןוא גנוריגער רעד ןוֿפ ןצעזעג יד טיול ןרעוו טֿפָארטשַאב

 ;טַאהעג טכַאמ קיצניװ רָאג ןיוש גיניק רעשיליוּפ רעד טָאה ןטַײצ עני ןיא רעכָא
 ןלעֿפעג ןיא םיא סָאװ ,ץלַא דנַאל ןיא ןָאטעג ךיז טָאה הררש ןוא טַאנגַאמ רעכעלטיא

 זיא ןוא לברעש קיטש ַא יװ רעמ טינ ןעװעג ןזיא *ווירב רענרעזַײא , רעד טָא .ןצװעג
 יד ןוֿפ לעֿפַאב ןטיול .ןצישַאב וצ הוּכב ןעוועג טינ לײטרַאּפ ןַײז טימ ןשטיוװָאֿפלּוװ למיש
 ןיא טָאה ןעמ ןוא "סקנּפ ןצרַאװש, ןיא ןבירשעגנַײרַא ןלעמיש ןעמ טָאה להקה-ישָאר
 טינ ךיז ןבָאה םיֿפיקּת עשלהק יד ןוא - .םידוביּכ ןייק ןבעג םיא טלָאװעג טינ לוש
 : הטלחה ַאזַא ןגָארטעגסױרַא ז"מקּת לולא ןיא געט 21 ןבָאה ייז זיב ,טקִיורַאּב

 םירסומ ןצנַאטשעגֿפױא ןענַײז סע זַא ,ןעזרעד ןבָאה רעריֿפ עטלייוורעדסיוא יד רימ,
 ןתקולחמ ןריֿפ ןוא ביל ןב קחצי ,םחנמ רב םוחנּת ,ףלָאװ רב ןועמש ןענַײז סָאד ,סעקינָאגרד-יתוחנ
 ?ןיננעטפעיילפ ןעמָאנ ןטימ ןָא ךיז ןֿפור ןוא ןטכירעג עשידִיי-טינ יד ןיא להק ןוֿפ םישָאר יד טימ
 -וצסיוא טמיטשַאב רימ ןבָאה רעבירעד ,ז"ןואגה , :טזַײרגרַאּפ טייטש טסקעט ןיאז ןומה םעד ןוֿפ
 ,השנמ ה"מב עלעבַא 'ר ונרומ ןוא ביל ר"הב לאקזחי ,ןשטנעמ ייווצ זדנוא ןוֿפ ןבַײלק
 יד ןוא עיסימָאק עוװָאברַאקס רעד רַאֿפ ןייטש ,עטעמתחעג ןטנוא יד ,זדנוא רַאֿפ ןלָאז ייז

 טימ הצורמ טינ ןוא םיּכסמ טינ ייז טימ ןענַײז רימ זַא ,ייז ןגעק ןענעט וצ ןרָאסעסַא

 רעריֿפ יד סָאװ תואצוה עלַא ,טרעקרַאֿפ .להקה-ישָאר עטנָאמרעד יד ןגעק תקולחמ רעד

 ו"צי הליהק רעזדנוא ןוֿפ לארשי-ללּכ ןוֿפ ליֹוװ םוצ ןעוװעג ץלַא זיא ,ןֿבעגצגסױא ןבָאה

 56 !גאדזז, ק. 413: טזגסססש2םץעסמ ן1סםוקס46ת1ס60 עוו ץ 081680 קספקס15?ש8 2ץםסװ/

 ש/ 14:65016 ם352ץתג 8101602םץתג טש 0/11816 812::101632סץ00.
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 ענליװ ןיא 35 םעד ןוא להקהישָאר יד ןשיװצ תקולחמ יד 216

 רעד ןשטנעמ עקיזָאד יד זדנוא ןוֿפ ןבעגעג זיא סע ןוא ,הנומא רעזדנוא ןקרַאטש וצ ןוא

 יד ןעװעטַארוצסױרַא ידכב ,ןלעװ טצװ ץרַאה טוג רעייז סָאװ ,ןוט ןלָאז ייז זַא ,תוּכ

 ןוא .ייז ףיוא עיסימָאק רעד רַאֿפ טרסמעגנָא ןבָאה סָאװ ,רערעטסעל ערעייז ןוֿפ רעריֿפ

 םעד ןטַײברעביא ןוא ןרעטשעצ ןליוו סָאװ ,ענעי טייקכעלגימ יד ןבעג ןלָאז רימ זַא הלילח

 ןעלצרָאװּוצסױא ןוא ,ןָא קידנעטש ןוֿפ טלעטשעגנַײא ןיא סָאװ ,הליהק רעד ןוֿפ ֿבצמ

 עסיורג רעזדנוא ןקרַאטש וצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,תונקּת עקידרעירֿפ עלַא

 4:"הנומא

 יד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןוֿפ םיּתב-ילעב טרעדנוה ייווצ ךרע ןַא ןבָאה ךיז טעמתחעג
 ,םיֿפיקּת עשלהק

 טָאה ץרַאה טוג רעייז סָאװ ,ןָאטעג ןבָאה, ענעבילקעגסיוא ייווצ יד טָא עקַאט ןוא

 ןעוועג ךָאד ןענַײז ַײז ;"רערעטסעל ערעייז ןוֿפ רעריֿפ יד ןעװעטַאר וצ ידכב ,טלָאװעג

 ןשטיװָאֿבלּוװ למיש ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע .ףיה סטשריֿפ םעד ןיא ןעמונעגנָא

 גנוטסעפ סטשריֿפ םעד ןיא טצעזעגנַײרַא ןוא ןטייק ןיא טדימשעג ,טּפַאכעג ןעמ טָאה

 .רָאי ייוװצ ַא טעברַא רערעװש ףיוא ןסעזעג רע זיא טרָאד .(1788 רָאי ןיא) זיוושענ ןיא

 ענַײז רַאֿפ ןקָארשרעד טינ ךיז גנוטסעֿפ ןיא וליֿפַא טָאה ןַאמ רעטסיירד רעד טָא רעבָא

 .עגֿפױנוצ ךיז טָאה רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .ףמַאק ןַײז טריֿפעג רעטַײװ טָאה ןוא םיאנוש

 ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעד ןיא טסּוװַאב זיא סָאװ ,םייס רעשילױּפ רעטצעל רעד ןּבילק

 ןריֿפנַײרַא טלָאװעג טָאה םייס רעד טָא סָאװ ,ןעמרָאֿפער יד ןשיװצ ."םייס רעקירָאיריֿפ ,
 םעד ןרימרָאֿפער וצ ױזַא יו ןטקעיָארּפ ןעוועג ךיוא ןצנַײז ,גנונעדרָא-הכולמ רעד ןיא

 ןַא םייס ןיא טקישעגנַײרַא טָאה "סוֿפּת רעזיוושענ רעד, ךיוא .ןדִיי יד ןוֿפ רעגייטש-ןבצל

 30:02168 יש 141656162ט 40 :ןעמָאנ ןרעטנוא שילוּפ ןיא םודנַארָאמעמ ןכעלריֿפסױא
 טזָאל םודנַארָאמעמ ןקיזָאד םעד ןיא 561ת0:40ץסמ 0 ןקס126016 ?ס!סזזמע 7ע466
 ריֿפ םוצ ןוא להק ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד וצ ץרַאה רעטיב ןַײז רָאג סיוא רעבַײרש רעד

 יװ ,תוצע טיג ןוא ,ןכַאמ ייז סָאװ ,ןרעלעֿפ יד עלַא סיוא טנכער, רע ;םיסנרּפ יד ןוֿפ

 םצד ןֿפַאשּפָא טעװ ןעמ סָאװ םעד ךרוד ,דמעמ םענעלַאֿפעג םעד ןרעסעבוצסיוא ױזַא

 ןדִיי יד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד ןּבעגרעביא טצװ ןעמ ןוא םיסנרּפ יד ןוֿפ טמַא

 ןלָאז ןדַיי יד ידּכ ,גנוטלַאװרַאֿפ.הכולמ רצנײמעגלַא רעד ןוֿפ תושר ןיא

 45.יליז ןעניֹוװ ייז ןשיווצ סָאװ ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ טדיײשעגּפָא ןַײז טינ

 עשיליוּפ יד ןשיװצ רעגנעהנָא ןענוֿפעג צקַאט טָאה *סוֿפּת רעזיוושענ, רעד ןוא

 יד ;דּנַאא שטיװָאמירטוב יעצַאמ ,יקצַאשט שועדַאט יװ ,םייס ןוֿפ ןטַאטוּפעד ,טַײללדַא

 ,ןבעל ןשידִיי ןיא ןעמרָאֿפער ןריֿפוצנַײרַא קנַאדעג ןטימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא

 טכצר סָאד להק םַײב ןעצמענּפָא ףרַאדַאב ןעמ זַא ,ריֿפסױא םוצ ןעמוקעג ןענַײז

 .םינינע עכעלטכירעג ןיא העד ַא ןבָאה וצ ןוא ןרעַײטש ןענָאמוצֿפױא

 למיש .ןרָאװעג רעליטש הליהק רענליוו ןיא תקולחמ יד זיא טַײצ רענעי ןיא

 ,ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג ןיוש זיא לאומש 'ר ֿבר רעד ,הסיֿפּת ןיא ןסעזעג זיא שטיווָאפלנוו

 ןױש ייז ַײב טָאה סע -- תוֿפיקּת רעיײיז ןוֿפ ןזָאלעגּפָא ןבָאה להקה-ישָאר יד ךיוא ןוא
 ,ףוס ַא ןָא ןסעצָארּפ יד ןוֿפ תּודרט עלַא ןגָארטוצרעבירַא חוּכ ןייק רעמ טקעלקעג טינ
 םעד ןיא .ּפָאק ןרעביא ןעװעג ןענייז תוֿבוח ןוא ,קידייל ןעװעג זיא עסַאק עשלהק יד
 סָאװ ,םיחולש יד , :ן"קּת זומּת 'ט ןוֿפ סקנּפ ןיא שינעכײצרַאֿפ ַא טנַאסערעטניא זיא טרּפ

 .א"צ ט"נ ףד ,סקנּכ 41

 (שטַײד) קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ עטכישעגטלעװ, סװָא גבוד .ש עז רושָארב סעשטיָאֿפלּוװ ןגעװו 2

 ןוֿפ רַאלּפמעזקע ןַא זַא ,1 'ב ?ןטֿפירש 'טסיה , ןיא ןעגנוזַײװנָא סיק צַאש .י ךיוא עז :320 111,  יב

 ,'ד צ ר--.עשרָאװ ןיא סיקסגישַארק יד ןוֿפ קעטָאילביב רעד ןיא ךיז טניֿפעג רושָארב רענעטלעז רעַײז רעקיזָאד רעד

 27 6 ,הנמאב הירק 15



 31 עגליוו ןיא ר םצד ןּוא ?הקה-ישָאר יד ןשיווצ תקולחמ *+

 ןטעב וצ ֿבױחמ ןענַײז *,הליהק רעד ןוֿפ םינינע יד בילוצ עשרַאװ ןייק ןרָאֿפ ןלעוו
 ןוא םישָאר ןעװעג ןעגַײז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ענעי זַא ,.תושקב עקירעביא יד ןשיװצ
 ,ןצלסקעװ ףיױא ןעמענ ערעייז טעמתחעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאי ענעדײשרַאֿפ ןיא םיגיהנמ
 ,ןצילעג ןבָאה יז סָאװ ,האוולה רעד ןוֿפ עמוס רענעי רַאֿפ זַא ןרעלקֿפױא ייז ןלָאז
 רעטסּוװַאב רעד ןוֿפ טינ ןעמוק סָאװ ,להק ןוֿפ תוֿבוח עטלַא טקוליסעג יז ןבָאה
 גרעבסגיניק ןיא טמוק סע סָאװ ,עמוס עסיורג יד זַא ,ןלעוּפ יז ןלָאז רעדיװ ןוא .תקולחמ
 סָאד ,תוֿבוח עקיזָאד יד זַא ,ןענָאזרעּפ עקיצנייא ןוֿפ המיתח רעד רעטנוא לסקעוו ַא ףיוא
 :סגיניק ןוֿפ ֿבו רעד ןוא לסקעװ ןטנָאמרעד ןֿפױא טעמתחעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ טסייה
 ןוֿפ ןיטנעװערּפ יד ןוֿפ עסַאק רעד ןוֿפ אקווד ןרעװ טקוליסעג ץּלַא סָאד לָאז --- גרעב
 עטנָאמרעד עלַא ןוֿפ סעּפע ןלָאצ וצ ןוֿפ רוטּפ ןַײז ןלָאז עטעמתחעג יד עלַא ןוא ,להָק
 ."תוֿבוח

 א"נקּת ןושח ןיא הרשּפ ַא וצ ןעמוקעג ףוס-לּכ.ףוס ןעמ זיא ֿבר ןטלַא ןטימ ךיוא
 םיא ַײב טָאה ןעמ לַײװ ,ןענַאטשעגסױא זיא רע סָאװ ,תורצ עלַא יד תמחמ, .(1791
 לָאז ןבעל טעװ רע לַײװ, זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,"תונברה ֿבתּכ םעד ןעמונעגוצ
 ,"הריד ַא ףיױא ךצלדנער עטיור ןעצ, ךיוא ןוא "תוריכש ןדליג 54 ןרעװ ןבעגעג םיא
 ןוֿפ טַײצ יד ןעמוק טעװ סע ןעװ זַא ,םּכסה ַא וצ ןעמוקעג רעריֿפ יד ןענַײז רעדיװ,
 טיובעגסיוא לָאז טלָאמעד ,טלעװ רעד רָאג ןוֿפ געו ןיא ןייג וצ ןואג ןטנָאמרעד םעד
 ,םינואג עקידרעירֿפ יד ןוֿפ םירֿבק עלַא ףיוא יװ ,רֿבק ןייז ףיוא (הֿבצמ ַא) ןויצ ַא ןרעוו
 ."הליהק רעזדנוא ןוֿפ תונבר רעד ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ

 טָאה ןעמ .ןברָאטשעג בר רעד זיא ,תֿבט ןיא געט 21 ,םורַא םישדח ייווצ ןיא ןוא
 רֿבק ןַײז ףיוא טלעטשעג עקַאט טָאה ןעמ ,זיא גהנמ רעד יװ ,םידּפסה טגָאזעג םיא ךָאנ
 .סיוא ןעמ טָאה הֿבצמ רעד ףיוא ןוא ,"םינואג יד ןוֿפ םירֿבק עלַא ףיוא יו, ,הֿבצמ ַא
 הירק, ןיא טקורדענּפָא זיא טֿפירשֿפױא רעד ןוֿפ חסונ רעד) רועיש ַא ןָא םיחֿבש טצירקעג
 לָאז ןעמ זַא ,הטלחה יד ןגָארטעגסױרַא להק רעד סָאד טָאה טלָאמעד .(132 'ז ,"הנמאנ
 ןעװעג ןכב זיא לאומש 'ר ישאר ֿברןײק ןעמענֿפיוא טינ רעמ ענליװ ןיא
 זיא להק ןוֿפ טכַאמ יד ךיוא רעבָא .ענליװ ןיא (ןורחאה ֿברה בר רעטצצל רעד
 סע .ןעמוקעג טינ הלודג רעקידרעירֿפ רעד וצ ןיוש ןענַײז םיסנרּפ יד ןוא ,ןכָארבעג ןעוועג
 םורַא רָאי ייוצ ןיא ןוא ,הכולמ רעשילױּפ.טלַא רעד ןוֿפ טַײצ-הסיסג יד ןעוועג זיא
 םוטנטשריֿפסױרג סָאד .דנַאל ריא ןוֿפ רעקיטש ןסירענּפָא תוכולמ עשינכש עסיורג יד ןבָאה
 עשידִיי יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןוא ,טכַאמ רעשיסור רעד רעטנוא רעטנורַא זיא עטיל
 ,לטיּפַאק ַײנ ַא ןָא ךיז טבייה עטיל ןיא תוליהק

 ןבָאה עשרַאװ ןיא םײס ןטצעל םעד תעב זַא ,העידי רעד טימ גנַאהגעמַאזוצ ַא ןַארַאֿפ ָאד זיא רשּֿפא 4

 רעטײרברַאֿפ לָאז ןעמ זַא ,עיציטעּפ ַא םיא ןבעגעגרעביא ןוא גיניק ןרַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ ןטַאסוּפעד עשידַיי ךיז

 ַאזַא ןוֿפ טְקַאֿפ םעד טימ רעכיז רָאג ןעװעג טינ ןענַײז רעקירָאטסיה עקינײא} ןדִיי ןוֿפ טכער עכעלרעגריב יד

 ןגעװ םול בלע גגיר .ע ןוֿפ לקיטרַא םעד ל"גֿפ .ןרָאװעג טקיטעטשַאב רע זיא סגטצעל רעבָא ,עיצַאטוּפעד

 ,ןעיצק ַאד ע ר---.דגַאב םעד ןיא עשרַאװ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רֵּצְד
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 ילקיטרַא סגרעבניצ .י וצ תוֿפסוה
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 (1785) לאומש 'ר ֿבר םעד ןצעזוצּפָארַא להקה-ישַָאר רענליוו ןופ ןיד-קסּפ רעד

 תונברה אסּכמ לאומש 'רוד"באה תא ריבפהל להקה קספ

 לילגה ירעמ םנו ונתלהק יבשופמ םישנא ורובח המכ אנדיאהד להקה ינֿפל ושגנש רבדב

 ןואגה ברה דובכ י"ע השענש לועהו סמהה לדונמ הבר יכ םתקעז וקעזי םלכו ונתעמשמל םירסה

 םהירבד ועיציו עצב אנוש םיקלא אדי תמא לשנגאמ זורובה םשאדבו ונעליהקד ד"בא לאומש 'הומ

 ירעמ םינברה גוהנכ אלו 'קה ונתרות תדכ אלש ונילע ררתשמש יד אל ל"נה ןואגה לכ דנינפל

 רשא םיזולנהו םילקלוקמה ויכרד לכ לילעב הארנ םנ יכ ףא םינואגה גוהנכ אל אטושפו ,םינטקה

 םידבכנו םימייווסמה ב"עבמ םישנא המכ דנינפל ומק םהירחאו ךרע תוחפמ הפייהנ אל והומכ

 ופכב רשא סמחה לא וקעזיו םהירבד הלמשכ ושרפו ונתליהקד להקה לועו תוכלמה לוע יכשומ

 ראכזה םא בייהל ןידה תא הטי ןכלו דחוש ןוממב ריניע ןתונו עצבה דחא םי יכ ל"נה ןואנה לש

 תהת רופהל םירעי םורע יכ ל"נה ןואנה לע םילבוקו םישנא הברה ודמע דועו ,ובירב םדא תיועלר

 ינייד םיברו ,ונממ טלמהל םשפנ דעב ונתי םהל רשא לכו ?כוי רשא לכב םייקנ תושפנ םישנא

 ויכרדמ ?בת יבשוי ?כ ונימאל אל ויכ ורמאו םשפנ רמב וכביו ונינפל ושני ןידו םד לעדוי ריעה

 השעמ יוה םותפש תמיקע םימוקעו םידועכ םיטפשמ ינינעב רישעמ לכו םיבוט אל םיקרחו רוטפשלבר

 םיניהנמ םישאר םינפלמ ויה רשא דיעה ינקזמ ונינפל ושננ דוע .רתסלפ 'קה ונתדות תושעלו דרתסל

 דעו דיבאֿפ ונמתה תעמ ול היה המ ונעדוי שקומל ונל הז 'יהי ותמ דע ודרמאי המה ,ונתליהק

 םהיבנ לעו .עבשנ אל דועו תדכ א תובברו םיפלא להקח תפוקמ חקל רשא לוכי ימ רפס* התע

 םסהובשומ ירעב םידבכנו םיימוסמה ונתלוחקד לילגה ורעמ םיבושחו םידקי םישנא וני פל ואב

 הנחמב ?וק וריבעי םדמעב המה ובזכי אל רשא המה םירחבנ םישנא יכ ו"צי ק"ק הפ םירכינד

 רשא ל"נה ןואנה לע אבהו זוזמ ,הביהדמו שנונ לוק ליכהמ ואלנו לבסה חכ לשכ וכ םידבעה

 םתקעצ לוקל ונינזא םוטאל רנלוכי אל להקה ונחנא הנהו .לארשי לד יכ דע םישדחתמ םירקבפ

 ונהקפ הלא 9כ לע ןכ9 ,וניתליהקד להקה רדחה התפ שיא םיכוב המהו הלדג וכ ולאה םישנאה

 .ייאווה סכודה רשה לודגה ןודאהל עדסנל םיניבה שיא ונתאמ ץילחנ יכ הנושאר אצי הזד ונוניע

 52 תא םיבורמה ידסח ינפ רפסל ידכב התע דעד זאמ ונילע פושמי ודסחב רשא רכליוו עדארד

 יא םויב .הז רחא ל"נה ןואנה םא טופש? ונחנא םיצורש עידוהלו ?"נה ןואנה ל"ע רנתוא תורדקה

 םישארה ירחא עדאווייאוודאפ פ"מגו ענזאמלעייוו עדנשאל ל"נה ןודאה הלש אנדיאהד טבש 'ה

 המכמ רתוי אלו וילע ררשקתה יכ רמב הכביו וינפל אב ןואנה יכ רומאל תושק םתא רבדיו ק"קד

 רשה ןודאהל והלשו והפדהי הביאבו הפוסאה תעידי יתלב אטישפו להקה תעידי יתֹּפלב םישנא

 טפירקסעדה רבדמ עדווהב זאו ,ותוא טופשל סכודה רשהמ טפירקסער וא ץנאנידרוא ונישהו סכודה

 םחירבד ועיציו ונתלהקד ע"הטז ופטאחה ןכל םהולע ןילה רשא םתנולתמ ע"א תוקנל םישנא וצר

 םהינפלו גוהנכ םינייד בישהל אנדיאהד טבש ד"רי םויל רוא ?הקה ?2 םכסומב אציו להקה בשומב

 האנש םוש ינפמ ובזכי אלו ורקשר אלש תדכ םרה שנועב םהינפפ ודיגיר ןואנה לע םיקעוצה ואובי

 עדווהב ןפ םהירבד ועיצהו םיקעוצה טתאמ ושקב יכ לע אוהש ומכ תמא ורבד דינהל א"כ ןואנהל

 אצי ןכל 'יראצומה תוערה לכ םהל השענ ותמקנ םהב םוקני ילוא 'ידינמו םיקעוצה ימו ימ ןואנהל

 לבוקיו ד"ב פ*ע םתודע בתכויש המ קר םיקעוצה םישנאה תומש ד"ב ושדפי אלש טכסומב הלע

 ןגעװ סקנּפ םעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד ײ װ צ לקיטרַא סגרעבניצ .י ֹוצ ןבעגעגוצ ןענַײז 2 'ב "רבעה, ןיא *

 אנהכ ךורב ֿבר םעד טימ טכַאמעגּפָא טָאה להק רענליוװ רעד סָאװ ,ךַאמּפָא םענוֿפ ןטקנוּכ 21 יד :תקולחמ רעד

 ןעמיטשַאב וצ ךַאמּפָא רעד ןוא ,1708 ענליװ ןיא ֿבר ַא רַאֿפ םיא ןעמיטשַאב םַײב (ףירח ךורב 'ר) טרָאּפָאּפַאר

 רעד--טנצמוקָאד רעטירד ַא ךָאנ טרָאד טמוק סע .1745 ענליװ ןיא ןײד ןקידנעטש ַא רַאֿפ רודגיֿבַא ןב לאומש "ר

 ויא סָאװ ,ֿבר ַא רַאֿפ ןבעל ןצנַאג ןֿפױא םיא ןעמיטשַאב ןגעװ 1750 ןוֿפ רודגיבַא ןב לאומש 'ר טימ ךַאמּפָא

 עטכצלטגפערַאֿפ טינ ְךָאנ ,ײװצ עקירעביא יד רימ ןעגגערב ָאד ,"הנמאנ היױק , ןוֿפ טקורדעגרעביא

 -- ,סקנּפ םעד ןוֿפ ןטגעמוקָאד
 ירצר
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 השענש ד"ב תייבנגמ האדנ ויכ ףא םנשבו םתומשב ובקנ ולאכ להקה לצא םנ ובושהי םינכל ע"נב

 הז לכ םע ןואנה לע םייח לואשכ עלבנ רשא עולבהו תוויעהו סמחה ?דוג אנדואהד טבש ז"ט

 להקמ םכסומב הלע אנדיאהד טבש ט"י םוול דוא תלוז רבד השענ אלו ןידב םינותמ ונייה

 ירהא ודיניו הפיסא ישנא דאובי םהינפל רשא ויצי ק"קד םיעבשנו םינמאנ םישנא השפש ררהבנו

 סועידה םתדנהב ומידעי אל רשא עובש פ"ע טבש ז'ט םוי ד"ב פ"ע השענה ע"בנג םהינוע תואר

 וקספר יכ ורחאו ז"ע ול השענ המ דשויבו תמאב םחעד ודיני קד ןואנהל הבהאו האנש םוש רנפמ

 לשנא םכסומב הלעש המ להקה דנפק ?"נה םיעבשנה םירהבנ 'ישנא ולני זא תכלמ הפוסאה לשנא

 ישנאמ תועכידה תודנה ירהא הנהו .הפיסאה תא ס"הבב לרכוי כיהאו ןואנה טפשמ ןדינב הפיסאה

 קר הפיסאה ישנאמ שיא דקפנ אל טעמכש הפיסאה תמכסה םיעבשנה םירחבנה ולנ הפיסאה

 יכ ותדנומתהמ ודירוהו םידהא םידבדו תהא הפש םלוכ הפיסאהמ םעה רתיו םישנא המכ ורסחנ

 ותא דבדל להקה םיצור יכ ןואנהל תורתהלו הלהקה וישמש ונהלש ז"חא ונילע ךולמל יאדכ וניא

 ה םוי םישמשהמ הארתה בהכב דאובמכ םולכ בישה אלו ןזוא הטה אל הנהו ,גוהנו תדכ טפשמב

 ישמש טעפה דוע רהלשו להקה רדהל להקה ופסאתה טבש ד"כ 'א םויב ז"האו אנדואהד טבש נ"כ

 דחל אובי ןכל וילע םיקעוצה םידיהיה תקעצ ןדינב קקדזהל םיצור ?הקה יכ ןואנהל הלהקה

 ועידוהלו ע"נב 'וראובמה טפשמה רבד לכ לע הכרעמ לומ הכדעמ טהירבד 527 בישהל להקה

 לכ םע וונפב אלש קספ ןתדיו יידיחיה תקעצל? וקקדזל יזא להקה רדהל אובל אֿכש טאב ודיהזהר

 רניארו 'ידיחיה תקעצל ונקקדזהו הלה רבדב ונהקפ הזה דבדה ללנבו ק"הדחל אובל הצר אכש הז

 תועדוהה לכ ידהא הז לע םנ ונבל לא ונמש רתויבו םתקעזב םינושמו םינוש םישנאה תקעצ לרק

 םפקות פ"ע ןכלו .וירבד םמאל אלש דוהא נוסוו הזל ובבל תש אל ונירתהו ונעדוה רשא תואדפהר

 תאמ ףקות ףוריצבו אטיפ תנידמב אבצ רש סכודה רש תאמ ונל ןתינה ןיטקנופ תומוצעתו זוע

 עירובדנאמ טקאב אבוהו לידפא ט"כ םוי ...ףלא ןמזל אנדואהד עדָאוװיײַאװ סכודה ל"נה רשה וננודא

 ל"נה רשה וננודא תאמ ונפ ןתדנה םינורחאה ןיטקנופ ףקוס פ*ע רתוובו סויאמ 'ב ל"נה הנש

 סולאמ ד"וו ל"נה הנש ל"נה טקאב אבוהו לירפא ד"י ה"ירת םלא ןמזל ה"רי עדָאװיוָאװ סכודה

 ןהו םיטפשמה ןדינב ןה ל"נה ןיטקנופ פ"ע ונתליהקד להקה תא םיובורמה םדסהב ושרה רשא

 םוש ילב 'ימדוקה תונקתו ת"דה רפכ נהנתהלו טופשל ונתלהק בצמו דמעומו הלהקה תנהנה ןדדנב

 ינינעב ןוקיתכו תדכ םינייד השלש םישנא נ"ר דוע ונפרצ ל"נה פ*"עו םלועב םדא םושמ הרפה

 ןדינב רבד תלחת רונתאמ אצי דשא תאזו ה"רי סכודה רשה רוננודא ןוישר ד"ע ולאכ םיטפשמ

 יכ םעט ברטב לנינֿפל םהירבד ועיצה יכ ןעיו לילנה ירעמ ןה ונתלהק יבשותמ ןה 'ידיהיה תקעצ

 ןיאדנו תולודג תועד םהל בשי בשהו םהילע םוטשי ול ןואנה םע םטפשמ ברקלו תשנלמ דרוגי

 וטפשמ 'יהי הז הפיסאה תמכסה פ"עו ל"נה ע"בג 977 תאזל רשא םה םינוכנ יכ ונינפק םהירבד

 יונימב נהנתי אלו הטמלד םוימ תונברה תונמתה הרטעה ונממ רסה .ה"רי סכודה רשה ןוישר דע

 םילבוקהו ונתליהקמ םיקעוצה 'ידוחיה תועיבח ןדינב זאו םלועב ןפוא םושב הטמלד םוימ םונברה

 םנמא .ו"צו ק"קד ד'ב ינפב דיהיל דיהי ןיב גוהנכ ןואגה ןיבו םהיניב ןידה בוקי לולגה לדעמ

 גוהנכ אלשו השודקה ונתדוח תדכ נהנתה א רשא ןדלנב ןה ןואנה דננ להקה תעיבת ןדינב

 עיצאדקוסא בחכב ראובמה תורשקתה ןדינב ןהו םינואנה נהנמכ אלש אטישפו םימדוקח םינברה

 'ה הנליו דארג עורלצנאקב עטאנמטרפ פ"ע טקאב אבוהו םרפסמל ןירה ףלא לירפא ראר םוימ

 לניניב טפשמה תדכ אלש להקה תפוקמ הקלש המ ןוממ תועיבח ןדינב ןהו ?"נה ן"רת סוואמ

 ונתאמ אצי ל"נה ?כ .וינפל עיגמ הז טפשמו קליה ול רשא םוקמל טפשמה דבד אובי ןואגה ןיבו

 וננודא ןוישר דע ל"נה ספוחל ק"הדחב ןוקיתכו תדכ םיפסונה םדנייד השלש ףוריצב םושנא ג"ר

 וש ילב שילוופ ןושלל דרבע 2 אנד קספ קיתעיו ויצי ק"קד טילקרפח ה"רי סכודה דשה

 ומסחר ר"צי ק"קד םישמשה יצעויו ה"רי סכודח ל"נה רשה וננודא ינפפ תוארהל ידכב ?5כ ןועדנ

 ל"נה לכ .אנליוו ק"פ ה"מקת טבש ו"כ 'א םוי םויה .ןוקיתכ אחמד דפוסהל דורסמיו אנד קספה

 ,ל"נה םוי .ןוקיתכ בר םוקמב םיניײד השּכש םוריצבו םושנא ג"ו םינזורה !ֿ?אהמ הלע ?מענהר

 אנליוו ק"קד שמש ל*ז ביל הדוהי היומ א"אלב קהצל 'דאנ

 אנליוו ק"קד שמש ה"הלז ביל הדוהי ה"ומ א"אלפב םייח יואנו

 אנליו קיקד שמש היהלז דזעילא יומ א"?ב יכדרמ יואנו

 ישז
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 ןלַאװ יד ןגצוו סקנּפ ןיא ןובשחו-ןיד רעד

 (1785) ה"מקּת חסּפ להקה .ישָאר עַײנ ןוֿפ

 ןינמ בורו ןינב בור ןבור טעמכ הפיסא ינב ופסאתה חספה גהד ישוילש םויב וניבל רניבו

 אפרק יבורח ושענ הברדא המהו אתרק יידוטנ 'והוש יואד רשא יוקמב דקפשאד 'ישארהש םתוארב

 םיפיע יראשו דעוװה תעב איהה הנשב ל"ת ןקתל 'יה רשא םינינע המכ לע וחיגשה אלש יד אלש

 הרומש םתדבעו קוספ םיוקל ינענכ דבע תדובע וב דובעל אוהה רקיה ןמזה םהל וחקל םנמא

 םתוליל ומשו ןהלושהב 'יה םהש םוקמ ואצמ התעו ריבכ םימי הז םבבלב היה רשא תא חצנל

 הרעה ורפסו תוער המכ םרנ הזו י"רנ ןואנה דובכ םעו ץראה ינודא םע םינדמ ררועל םימיכ

 םהופ וחתפ ?"נה חספה גהד ישילשה םוי אב רשאכו םתוררתשה ץק אוב דע םימוה תא השודקה

 .הסּכ םנוצר רשא רטסיידב ייבתכנ םהמ הברהו סהיפוללקו הנשה הלכי רמאל הפיסא ינב לכ טעמכ

 ישנא 'וה המכ רטסיירה לע .|ןענעיילוצרעביא טינ טרָאװ א} םיהרוא השלש תא 'יניידל ורחבו

 םינייד ייהי ונחנאש ושקיבו מ"ח 'דב ונינפל ואב הפיסא ישנא רתיו הלהקה ישמש ומתח הפיסא

 ינב דיב וניאר רשאכו הלהקה תונקתו ןידכ ושעיש דקתשאד להקל הארתה ונחלשו אוהה רבדב

 רפוסה י"הו אתמד רפוס ייכב ל"הזב ראובמ 'יה םשו אנליוו ק"קד הלהקה סקנפמ קתעה הפיסא

 רפוסהו ?הקה פסאתהל 'יביוחמ תירחש לש הלפתה רהא רקובב הספ ה"חד ןושאד םויב ?"נה

 ונחלששכ 'יה םויה םוצח דע ןמזה ורבע המהו השדח יפלק תושעלו להקה רדחב הזל ךיישש ימו

 שיש תקולחמה תמחמ רבדב יילוספ המה הפד 'יניידהש הפיסאה ינב לש םהיפב הנעמו םהילא

 מ"ח רדנתוא םירחוב כ"ע ריעה 'יניהנמו להקהל 'יבודק המה 'יניידהש רתויבו םתלהקב ע*על

 .רע וחיד לא וחידמ 'יחדמ היהו ייחדב 'ייה דקתשאד להקה לש הבושתהו רשכ דייבל םהל ירהל

 אתמד רפוסה רהא ונחלש זייחאו חספ מייהחד ןושאד םוי לש 'ויה תוצח רחא ךרעל תועש השלש

 יפכ םייקלו םףיכית להקה תיבל אובל האריש הארתהב הפד םישמשה ל"ינה סאייפ השמ 'ר ה"יה

 רפוסה בישהו ,יפלקה תושעלו יפלקל 'יכיישה המה ימ תואקתפ לש רטסיירה איבהלו ןוקיתה

 םשש 'יהב הפמ א"רח רשא הי"רמ דיננה תיבל ךליל הרכוהש מייח ונינפב םישמשה יי*ע הבושת

 "ישמשה לש הבושתה ןואנה ברה ועמשבו יפלקה 'יהי םשו הפיסא ינב המכו להקה ןיפסאמ

 רפוסה לש הבושתה עמוש ינאש 'ויהבו םולכ יתרבד אל התע דע םישמשל ןואנח ברה דמא רפוסמ

 םע ףיכת להקה תיבל ןאכל אוביש האריש רפוסל המוצע הארתהב םכחא הלוש ינא ןכב ליינה

 ייפלא "נש ךס סנקה תדוצמב דכלה לייאבו יפלק תושעלו יפלקל ךיישש ימ תואקתפה לש רטסיירה

 םיעגונח 'ירבד תייצל בייוהמ יא לכש סכודהמ ילש ץנאנידרואה יֿפכ ולש בראקסח לע 'יימודא

 ונחלט זייהאו להקה תיבל רפוסה ףיכית אבו הארתה הזב רפוסהל םישמשה וכלהו ,ןוקיתלו תיירפ

 תיבל להקה ואבו יפלק תושעלו ןוקיתה יפכ ומייקיש להקה תיבל םכית ואוביש ?הק5 הארחה

 ריירוהמב רעב ריירהומ ינברה הייה הפד הפיסאה שארה ייה ל""נה *ארתה ונחלששכ תעבו ?הקה

 ?הקה יפולא ואבשכו ליינכ םהל וחלשי ונחנאש כי*נ םיכסהד ליינה הפיסאה ינב םע ס"ג שמש ןימינב

 תוישע רחא דע םש ןיתמהל םיאורק העבש תיבל מיה ונהנא םנו הפיסא ינב ישנא וכלה ?הקה רדתל

 םהֹפ הפיסא ינב וכלה ןוקיתכ ואשע אל ןיידעו תועש ינש ךרעל םש ונבכעש םתוארבו יפלקה

 ובישהו לי"ינכ ונלש הלהקה ןוקיח םידבועו ופלקה ואשע אל ןיידע עודמ םהל יידמואו להקה רדחל

 וניתמהו קייש תיבל הרזחב הפיסא ינב וכלהו רתוי אלו העש ךרעל םהל ונותמי ןיידעש םהל להקה

 ינבה םעפה דוע וכלה ןוקיתה יפכ יפלקה ואשע אל ןיידעש זי"חא םתוארבו תועש *ב ךרעל דוע םִש

 רדחב םש סיינ 'יה ןואנה ברהו רפוסהו םישמשה ינפב םמצעב םהל ורתהו ?הקה תובל הפיסא

 םכידננ ךליֿפ חרכח 'יהי ל"אבו ןוקיחה יפכ ושעיש ואדוש הארתהב 5הק5 יירמוא 'יהו ?הקה

 העש ךרע דוע םהל וניחמיש השקבב להקה ובישהו ,העשל העשמ ונתוא ייחדמ םתאש גיישעב

 ל'"נה העש ךרע* םש ןיתמהל םיאורק העבש לש רדחל תישילש םעפ הפיסא ינְּב וכלהו הנטק

 יפלקה ואשע אל ןיידעו רתויו העש ךרעל םש וניתמהש זייחא םתוארבו הפוסב ייהי המ םהואר*

 הלילה ןמז ריבעהל ידכ וחיד לא וחידמ םפוא 'יחדמו תואמדב םהמע םיכלוה ?הקהש המה ואר

 ונל ולאשו ?'ינח םיאורק העבשה םיבב ?"נה הפיסא ינבה ד"ב ונינפפ ושננ ופלקה וׁשֹעי אלו סג



 1 ענליװ ןיא ֿבר םעל ןֹוא להקה-ישַאר יד ןשיוװצ תקֹולצמ *ד

 להקהל הףוכי אוהש הפמ היירי יזדיוװָאװדָאפ פיימנעי ןודאהל ךיליל םהל תושר םא הלאש תרותב

 תואמרב םהמע םיכלוה להקהש 'יהב םהיפב הנעמו יפלקה ושעיש הליהקה ןוקותה ופכ רשעיש

 אבהלד הנש לע להק 'ייהי המהש ידכ תאז ןישוע המהו םויה יצחמ וחיד לא וחידמ םתוא "יחדמר

 תקולחמב וליחתה המהש ומכ להקה תפוק לש תועממ ןואנה ברה דובכ םע תקולחמב וקיזחיר

 ןײדע ואשע אלו ונתליהק ןוקיפ 52 םידבוע המהש רתויבו ונתליהק בצמו דמעמ סרוהי זייער

 ונחנאו .ל"נכ ליינה ןודאהל םדגנ ניישעב וכליש ונתאמ תושר םהל ןתויש ונתאמ ושקוב סייע יפפקה

 םפרובנבו םפקתב דימעהל ידכ תואמרב לכה 'ישוע המהש םתא תמאש דכימצעב וניאר מיה דייב

 להקהש דיעהל 'ידארש 'ימסרופמ 'ישנאמ ונעמשש יפכ הלהק בצמו דמעמ סורהלו ןואנה ברה דננ

 וליהתהו דנוב ירשק 'ישוע יה המהו ק"ק ישנא 52 דננ תוירזכאב איהה הנשב 'יכלוה 'יה

 דננ ואשעש המ ץוחו 'ילודנ *ירשו םימעה ןיב רייע שיש ללחתנו ןואגה ברה םע 'לודג תקולהמב

 יתלב והיישפנל אניד ןידבוע 'יהו םתצרפ לדוג םלועה 525 עודיה יפכ ל'נה ןואגה ברה 'בכ

 םתלחפ 52 היכומ םפוסו תודע תויבנ לכה לע שי רשאכ היירי סכודה תעידי יתלבו תיידה תעידי

 ונעמשש יפכ דקתשאד הנשמ עייא וניכהש הלהק ?ש ןוממ 'ירזפמו םדרמב 'ידמוע המה ןיידעש

 עיישב שרופמ וזש רתויבו עייעל גיישעב 'יכלוהו םפקתב םדימעהל ידכ םירשכ .םישנא ופמ לכה

 ינבל ןתינ ןכב .ןיקיפע ןידו תיידה םייצל םייהכע רייע לארשיל םוכל דייבל םושרש ןידו תד פייע

 להקה תיבפ םינודא ינש הלשו ליינה ןודאהל וכלהו ?"נה ןודאהל וכליש ונתאמ תושר הפיסא

 סנקה תדוצמב ודכלוי לייאבו יפלקה ושעיו הנש לכב נהנמו ןוקיתה יפכ ומייקיש להקהל הארתה

 ונעמשו הלילה יצח םדוק 'יהיו יפלקה ואשע זייחאו .ליינכ להקה סקנפ ןוקיתה יפכ ורבעש המ

 ברה 5ש דכנ רשא 'רב בקעי 'ר יה ומשו ישילשה ררובה 'יה יפלקהמ וחקלנשכ םיררובהש

 יינש הרשע ןיידע ליינה בקעי ירל ןיאש כייהב רצחב הזל הז םירמוא םלועה 'יהו הפמ !ייאדקאפד

 תאז 'ירמוא 'יהו להקה רדהל כי"הב רצחמ םישנא המכ וכלהו ררוב תויהל יאשר וניאו הנותח

 העשסמ רפוי ליינה בקעי 'רל שיש יאדווב עדויש ךיא רפוסה דינהו להקה ינפב יישמשהלו רפוסהל

 םיבמ ל"נה םישנאה םתריזהבו דרי אל הלעש ןויכ יירמוא י'יה להקה ישנא ראשד הנותח !ינש

 "מ דיננה פאש יירמוא 'יהו להקו רפוסהמ הבושתה ךכ 'ירמוא 'יהש ונעמש כייהב רצחל להקה

 יפלקהב ר"ה ףורז םרש 'יהי אלש תואר ופלקה תעשב להקה תיבב כיינ בשוי הפמ איירח רשא

 ינבו ונחנא ונכלהו .גוהנכ ייררוב השמח םולשתל 'יררוב ינש דוע יפלקהמ חקלנש רנעמש ז"האר

 דב5 םיררובהו םתיבל םלוכ וכלה להקה רדחב ופלקה תעשב 'יהש ימ לכר ןואנה ברח םגו הפיסא

 יפכ 'יניידו 'יאבנו 'יניהנמו להק אבהל לע תונמסה תדכו ןוקיתכ ואשעו להקה תיבב דראשנ

 הנש כב ןוקיח יפכ םיתב ילעב םישולשל רתוי םהלש תונמתהו ייררוב השמחה לכ יי'"הב ליטעצה

 חנומ 'יהיש אבהל לע לטיוװק ןפי 'יררובהמ 'א לכש םהל תושרש 'יררובה לש ךילטיווקה םע

 תונמתה לכ להקה סקנפב בותכ אתמד רפוסהו אנליוו קייק הפ גוהנכ נייהואל דא .ובורק5 יפלקב

 לוספב אלש לכה ואשע םירדובה םגו ליינה 'יררובהמ לביקש המ ליטעצה יפכ 'יררובה ואשעש

 הכרב ימד ולביקו בוט לזמב וכרבל לינה 'ירדרובמ תונמתה ול ייהש ימ 5כ םלוכ רעבשנ זייהאד

 הלע ואשעו םימי המכו המכ להקה רדחב םיבשוי ייה להקהו הנש לכב נוהנכ דחאו אייכמ -

 גוהנכ להקה סקנפב ובתכו לכה םהמ ולביק יישמשהו רפוסהו האװפה ירטש ובתכו םכסומב

 ,אנליוו קייקב

 (21) ןטפינש לשילאטסיה



 (1821--1815) ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןדִלי
 יקסװַאשרַאװ היעשי 'רגמ ןוֿפ

 *ןדַיי יד ןוֿפ בצמ רעשיטילָאּפ-ךעלטכער רעד 1

 םעד ןוֿפ ןרעיומ יד טרעטשצצ טָאה סָאװ ,עיצולָאװער עשיזיױצנַארֿפ עסיורג יד

 .ָאטעג ןשידִיי ןוֿפ ןרעימ יד ןיא ןסיוטש עטשרע יד טגנַאלרעד ךיוא טָאה ,םזילַאדָאצֿפ

 דיי רעד ךיוא טרעוו "רעגריב ןוא שטנעמ רַאֿפ טכער ןוֿפ עיצַארַאלקעד, רעד טימ

 זיא רע סָאװ ,ףיורעד טקוקצג טינ ,ןָאצלָאּפַאנ .ןעמעלַא טימ טקיטכערַאבכַײלג ,רצגריב ַא

 יד ןעוועג ךישממ שיטקַאֿפ טָאה ,ציטַארקָאמעד רעד וצ טמיטשעג ךעלדנַײֿפ ןעוועג

 סָאװ ,םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ םעניא .עיַצולָאװער רעד ןוֿפ סעבַאגֿפױא ןוא סעיצידַארט

 טָאה ,1807 ןוֿפ עיצוטיטסנָאק יד ןעקנָאשעג םיא טָאה רע סָאװ ןוא ןֿפַאשעג טָאה רַצ

 רעד ךָאנ .רעגריב עלַא רַאֿפ ןצעזעג עכַײלג ןוא טײהַײרֿפ עזעיגילער טריֿפעגנַײא רע

 ןיא ןדִיי יד .1808 ןוֿפ סקצדָאק רעלַארעביל רעד ןעמוקעג זיא 1807 ןוֿפ עיצוטיטסנָאק

 טימ ןסירעגטימ .טײהַײרֿפ רעשִיעּפָארײא-ֿברעמ רעד טימ ןָאטעג םעטָא ןַא ןבָאה ןלױּפ

 ,ןעייר עשינָאעלָאּפַאנ יד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ייז ןוֿפ ךס ַא ןענַײז םָארטש םעניײמעגלַא םעד

 ,רעקלעֿפ עטקירדרעטנוא עלַא רַאֿפ הלואג יד ןעמוק טצוװ טרָאד ןוֿפ זַא ,ןביולג םעד ןיא

 | .ןדִיי רַאֿפ ךיוא אליממ ןוא

 ךרוד .ןָאעלָאּפַאנ ןוֿפ דסח ןטימ טײרֿפעג ןדִיי יד רעבָא ךיז ןבָאה גנַאל טשינ

 ףיוא ןרָאװעג לטב זיא 1808 רעבָאטקָא ןט17 ןוֿפ טשריֿפ רעװעשרַאװ ןוֿפ טערקעד ַא

 ןבעגעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ 58 'טרַא רעד רָאי 10 ןוֿפ ךשמ ַא

 ןָא ןבילברַאֿפ ןיוש ֿבצמ רעקיזָאד רעד זיא רעבָא שיטקַאֿפ ;גנוקיטכערַאבכַײלג ןדִיי יד

 .ער יד, :טצרקעד ןקיזָאד םענוֿפ טסקעט םעד ָאד ןעגנערב רימ .1862 רָאי ןזיב םייוניש

 .לעזעג ןיא ןוא ןבעל-עילימַאֿפ םעד ןיא ןטייהנייוועג ןוא םיגהנמ ,סעינָאמערעצ עזעיגיל

 רעקירעביא רעד ןוֿפ רטטנוא ץלַא ךָאנ ןדַיי יד ךיז ןדייש ייז טימ סָאװ ,ןבעל ןכעלטֿפַאש

 טינ ןענעק ןדִיי יד זַא ,וצרעד ןריֿפ ,ריא ןוֿפ ךיז ןרירַאּפעס ןוא דנַאל ןיא גנורעקלצֿפַאב

 טַײצ רעכַײלג רעד וצ ייז ןכַאמ ןוא ,טכער עכעלרצגריב ןוֿפ דסח םעד ןוֿפ ןסינעג ךַײלג

 ןוֿפ ןינע רעקיטכיוו רעד ...טסניד-רעטילימ ןוֿפ ףורַאב ןלעדייא םוצ קִיעֿפ רעקינייו

 ןיא סָאד קידנעמענ ..ןדַיי יד ןרעװ טיױרטעגנָא טינ לוֿפ ךָאנ ןָאק גנוקידיײטרַאֿפ-דנַאל

 ןוֿפ 'טרַא ןטס58 םעד ןוֿפ טייקיטליג יד ןכַאמ וצ לטב ןעגנּוװצעג רימ ןענַײז ,טכַא

 1"רָאי 10 ןוֿפ ךשמ ַא ףיוא ציצוטיטסנָאק רעזדנוא

 ,םירוק מ-װיכ רַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא ךעלסילשסיוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא לקיטרַא רעטשרע רעד *

 ןגעװ רוטַארעטיל רעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא טינ ןוא (עשרַאװ ןיא וויכרא רעלַאּפיצינומ ןוא ןטקַא עטלַא ןוֿפ וויכרַא)

 טצונעגסיוא ןװיכרַא יד רעסיוא ןענַײז -- ײצילַאּפ רעמײהעג רעד ןגצװ--לקיטרַא ןטײװצ םעד ןיא .עגַארֿפ רעד

 .םירוקמ עטקורדעג ךיוא

 1 אזסמ. /446 םגשמץסה, 6001:914 2280068. 5ק;. 1/סשמ., /ס}. 6600.

 ודגָאב ,'ד 'א 'א :ץױוק ןיֵטיִצ רוקמ םעד רימ ןלעװ רעטַײװ
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 ןטנעמעלע ערעכַײר ןוא עויסערגָארּפ רעמ יד דנַאל ןרַאֿפ ןעניוועג וצ רעבָא ידכב -

 ייז ןגעװ סָאװ ,תוחנה ייר ַא ןעקנָאשעג ייז טצרקעד רעקיבלעז רעד טָאה ,ןדִיי ןשיווצ

 עטשרע יד רָאנ ןעוועג זיא טערקעד רעקיזָאד רעד .ךעלריֿפסױא ןדער רצטַײװ רימ ןלצוו

 ןליֿפ טזָאלעג לעיצעּפס ךיז טָאה עיצקַאער יד .עיצקַאער רעקידנעמוקנָא רעד ןופ בלַאװש

 ,ןטנעמַאלרַאּפ עשיליוּפ יד טשרעהעג ןבָאה סע ןעוו ,"הֿפוקּת רעשיטַארקָאמעד, רעד ןיא

 גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ףיוא ןבעגעג טָאש ַא ךיז טָאה ןטערקעד טימ לגָאהַא

 ןעמ טָאה טערקצד ןדצי טימ ןוא ."ןדִיי יד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא, ןוֿפ לטנַאמקעד ןרעטנוא

 .ָאטעג ןשידִיי ןוֿפ ןרעיוט יד טרעמַאהרַאֿפ רעקרַאטש ץלַא

 גנוטַײדַאב יד .תוֿברוח ןיא ןגעלעג גנַאל ןיוש ןיא עימָאנָאטױא עשידִיי עטלַא יד

 טערקעד רעד ןעמוקעג זיא סע זיב ,טרענעלקרַאֿפ רעמ ץלַא ךיז טָאה תוליהק יד ןוֿפ

 יד דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןֿפַאשעג טָאה רעכלעוו ,1821 ץרעמ ןטס20 ןוֿפ קינטסעמַאנ ןוֿפ

 רצייז טַאהעג ןבָאה סָאװ ,(4ס020:ץ ם02ת1026) 'עשטינשזָאב ירָאזָאד, ענעֿפורעג ױזַא

 .טנֿפע רַאֿפ עיטימָאק-סגנוריגער יד טָאה טערקעד ןקיזָאד םוצ ?,ןצנעטעּפמָאק עטצענערגַאב

 טָאה ייז טיול .ןרַאלוקריצ ןוא ןעגנונעדרָארַאֿפ ייר ַא ןבעגעגוצ תונומא ןוא גנודליב רעכעל

 רעביא ,ןלוש עסיורג ןוא ?ךעלביטש, יד רעביא החגשה יד ןבָאה טלָאזעג רוזָאד רעד

 ןרעװ ןבילקעג טלָאזעג ןבָאה םינבר יד .המודּכו םינבר יד רעביא ,תורבקה:תיב םעד

 רעד ןוֿפ ןרעװו טקיטעטשַאב רָאנ ןוא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעצנַאג רעד ךרוד

 .ןרָאװעג טמיטשַאב טשינ רצבָא זיא ןלַאװ יד ןוֿפ ןֿפוא רעד .עיסימָאק רעטנָאמרעד ןביוא

 ןגעוו ;טגָאזעג טשינרָאג ןעגנומיטשַאב יד ןיא טרעוו תויוול ןוא תונותח ,הלימ-תירב ןגעוו

 "ישטיגשזָאב רוזָאד, םעד ץוח ַא .סקעדָאק רעליוויצ רעד זַײװלײט טדערעג טָאה תונותח

 ַאילד ינלָאקש רוזָאד , :ןדִיי רַאֿפ טמַא-סגנודליב רעלציצעּפס ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ךיוא זיא

 רָאי ןיא טמיטשַאב) סקעדָאק ןליויצ םעד טול .'ָאגעװַאשעשזיָאמ ַאינַאנויװ יטשעישזד

 /4/12 5ו8תמט ?ָאגענליוװיצ ונַאטס ַאטקַא, ָארויב סָאד ןרָאװעג ןֿפַאשעג ךיוא זיא (5
 .גיארַאֿפ יד טימ ןעמַאזצ ֿבר רעד .ןדַיי רַאֿפ לעיצעּפט עיצוטיטסניא ןַא ,((2ץטט0
 .ןטקַא:טיוט ןוא ןטקַא:הנותח ,ןטקַא:טרובעג יד ןבעגנָא טזומעג ָאד טָאה עטריסערעט

 .רעגריב רעד טריֿפעגסױא סעיצקנוֿפ עקיזָאד יד טָאה טעטש ערענעלק ןיא ןדִיי יד רַאֿפ

 ןעוועג ךיז טײטשרַאֿפ זיא םינינע יד רעביא גנוטלַאװרַאֿפ יד ;טיָאװ רעד רעדָא רעטסַײמ

 ."עשידַיי יד ןוֿפ טײקשילַארָאממוא רעד תמחמ,--צטמַאַאב עשילױטַאק ןוֿפ טנעה ייד ןיא

 :רעטעּפש ןרַאֿפ ארומ סיוא ןטקַא-טרובעג יִד ןבעגוצנָא ןטימעגסיוא רעבָא ןבָאה ןדִיי יד

 ןקיזָאד טעד .ןֿפָארטש ערצווש טימ טעשַארטסעג טָאה גנוריגער יד םגה ,טסניד-רעטילימ ןקיד

 עשיטסיטַאטס צרצעכיז ןייק טשינ רעדייל ןבָאה רימ סָאװ ,ןקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה טקַאֿפ

 .ןלױּפ:סערגנָאק ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןגצוו ןלַאירעטַאמ

 עלַאּפיצינומ טנײמעגלַא יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגעגרצביא ךיוא טָאה סקעדָאק רעד

 ןעו ,ןלַאֿפ יד טמיטשַאב טינ טָאה סקצדָאק רעד יװ ױזַא .ןיטג ןוֿפ עגַארֿפ יד ןטכירצג

 יד :עיצַאוטיס עטנַאקיּפ ץנַאג ַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה ,ךיז ןטג וצ טביולרעד זיא סע

 "רזעה ןבא, םעד ןרידוטש םיחמומ ןוֿפ ףליה רעד טימ טזומעג ןבָאה סרעטכיר עשילױטַאק

 םעד ןבעגרעביא, :ַאזַא ןעװעג ַײברעד זיא גנודנירגַאב יד .ןעמיטשַאב םעד טול ןוא

 יד ףיוא העּפשה רציײיז ןקרַאטשרַאֿפ רעמ ךָאנ טסייה םינבר יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןינע

 יד דצמ העּפשה רעד ןוֿפ גנוַײרֿפַאב עקידהגרדהב יד רָאנ ןעו טַײצ רעד ןיא ,ןדִיי

 *"?ןדִיי ןשיוצ גנורעלקֿפױא ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןרעכיגרַאֿפ ןעק םינבר

 ןרָאװעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוצענערנַאב ייר עצנַאג ַא ןענָאמרעד וצ ךָאנ יַאדּכ זיא סע

 רַאצ םוצ ערָאיֿפעטנָאמ השמ ןוֿפ םודנַארָאמעמ ןקידרעטעּפש םעד קנַאד ַא טנַאקַאב טוג

 ןביילג וצ טשינ טכירעג סָאד ןעװעג ֿבייחמ טָאה סקעדָאק ןוֿפ 287 'רַאּפ רעד ,(1840)

 ישזָאב ירָאזָאד עכלעזַא 327 ןעװעג ןלּפ ןיא ןענַײז ךרעב טַײצ רענעי ּוצ| ,0597 'ב ,,ד 'א 'א 2

 ,6600 יג ןטרָאד 3 ן,'ד ע | --- ,תוליהק עשידִיי טנמ'ס --"עשטינ



 ןליױֿפ.טצרגנָאק ןיא די 324

 טנָאקעג טָאה רעטקידלושַאב רעד עכלעוו ןיא ,ןקילױטַאק ןגעק םינינע ןיא תודע עשידִיי

 ןיא ןדִיי ןוֿפ ןגָאז.תודצ סָאד .רעלָאט 50 סנק רעדָא הסיֿפּת ןכָאװ 6 ןוֿפ ףָארטש ַא ןגירק

 טדנפווצג ןעוועג ןענַײז יז ןעוו רָאנ ,גנוטַײדַאב ַא טַאהצג ךיוא טָאה ןסעצָארּפ ערענעלק

 הלשממ רעד רעטנוא רעירֿפ ןעװעג זיא סָאװ ,ןלױּפ-סערגנָאק לייס םעד ןיא .ןדִיי ןגעק

 רעד .טריטסיסקע טשינ טוּפ םעד ןיא ןעגנוצענערגַאב םוש ןייק ןבָאה ,ךַײרטסע ןוֿפ

 ןשיסַײרּפ םעד ןוֿפ "עטסעב סָאד, טלייטעגסיוא ךעלריטַאנ טָאה סקעדָאק רעשילױּפ

 רעקיזָאד רעד , :ןבירשעג ןבָאה ףַארגַארַאּפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ יד .סקעדָאק

 ,ןשינעביולגרעבָא עשידִיי ןוא סענירטקָאד עזעיגילער יד ןיא שרוש ןַײז טָאה ףַארגַארַאּפ

 ערעייז יבגל רָאנ טייקכעלשטנעמ ןוא טייקכעלרעדירב ןדנצוּוצנָא ןדִיי יד ןביולרעד סָאװ

 -רעכיז-טשינ יד ןוֿפרעד ;הנומא רעדנַא ןַא ןוֿפ ןשטנעמ יבגל טשינ ןוא רעדירב-סנביולג

 טינ דנַאלסור ןיא וליֿפַא טָאה גנוצענערגַאב ןימ ַאזַא +"ןעגנורעלקרעד ערצייז ןוֿפ טייק

 ןוֿפ ןבעל סָאד ןדנובעג םוקלוֿפ ןבָאה ןעמיוצ ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ךָאנ .טריטסיסקצ

 .טירט ןעַײרֿפ ַא ןלעטש טזָאלצג טשינ םיא ןוא ןלוּפ ןיא ןדִיי םעד

 רעד ןוא ,ץניוװָארּפ רעד ןוֿפ ןדִיי רַאֿפ ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ עשרַאװ זיא 1825 ןיא

 .ֿפױא  ןַא רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,טלָאצעג רַאֿפרעד ןבָאה ייז סָאװ ,?לָאצטיײלג,

 :ןרעװ טצונַאב טלָאזעג ןבָאה רעַײטש םעד ןוֿפ תוסנכה יד ."ןדִיי רַאֿפ דנָאֿפ-גנורעלק

 ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ טצטימָאק ןרַאֿפ תואצוה-:עיצַארטסינימדַא ףיוא

 ,לוש-רעניבַאר רעד רַאֿפ ,ןטײקכעלמיטרעטלַא עשיערבעה ןוֿפ סרוק ַא רַאֿפ ,ןדִיי

 סעלוש ערַאטנעמעלע עשידִיי רַאֿפ ןוא םירֿפס עשיערבעה ןוֿפ רוזנעצ ןוא עיצקַאדער

 טעטימָאק רעטנָאמרעד ןביוא רעד, *,"עגַארּפ ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןטכעלשעג עדייב רַאֿפ

 ,טקציָארּפ םענײמעגלַא םוש ןייק ןוא ,ןגַארֿפ עקיטלדַאבמוא טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה

 ערצדנַא יד וצ ךעלנע יז ןכַאמ ןוא ןדַיי יד ןריזיליוויצ וצ ליצ ַא רַאֿפ ןבָאה לָאז סָאװ

 יד זַא ,טלעוּפעגסיוא סינ וליֿפַא טָאה ןוא טיירגעגוצ טינ רע טָאה ,דנַאל ןוֿפ רעניֹוװנַײא

 יד יװ זַײװַאב ַא רַאֿפ *."(ןדִיי ןגעוו) גנונעדרָארַאֿפ ערעדנוזַאב ַא ןבעגפױרַא לָאז טכַאמ

 ןוֿפ סרוק סעד זַא ,טקַאֿפ רעד ןעניד ןעק ,ןבעל ןיא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא עבַאגֿפױא

 ,הלג רעשיטימעסיטנַא ןַא טריֿפעגנָא טָאה "ןטײקכעלמיטרעטלַא עשִיערבעה, 'רעג ױזַא יד

 עשיטימעסיטנַא ןטלַאהעג ַײברעד טָאה תחלג רעקיזָאד רעד ;שיערבעה ןוֿפ רענעקַא

 רעד טעברַאעג טָאה םירֿפּפ עשיצרבעה ןוֿפ רוזנעצ ןוא עיצקַאדער רעד ַײב .תושרד

 .םיובנעזַײא ינָאטנַא ,לוש.רעניבַאר רעד ןוֿפ רעריֿפנָא רעקידרעטצּפש

 ןזצוװלוש עשידִיי סָאד

 ערַאטנעמעלע יד (1 :ןלױּפ-סערגנָאק ןיא טריטסיסקע ןבָאה סעלוש םינימ ַײרד

 ,תורוּת-דומלּת ןוא םירדח יד 3 ןוא סעלוש ערַאטנעמצלע עטַאווירּפ יד (2 ,סעלוש-סגנוריגער

 סעלוש-סגנוריגער ערַאטנעמעלצ יד ."סטלוש עשירעֿפלעהַאב ,ןֿפורעג טָאה טכַאמ יד עכלעוו

 .געהּפָא טקעריד ןעוועג זיא סָאװ ,"ינלָאקש ריזָאד , רעטנָאמרעד ןביוא רעד טריֿפעג טָאה

 ןטלַאהסיוא .תונומא ןוא גנורעלקֿפױא רעכעלטנֿפע רַאֿפ עיסימָאק-סגנוריגער רעד ןוֿפ קיג

 ךיז טָאה רעבָא רעטצעל רעד ."ישטינשזָאב רוזָאד, רעד טלָאזעג טָאה סעלוש עקיזָאד יד

 רעד .ךיז ןשיוװצ ןתוקילחמ טריֿפעג ןבָאה "סרוזָאד , ייווצ יד .טרעמיקעג ייז ןגעוו קינייװ

 עקיזָאד יד וַא ,ןטלַאהעג טָאה ,גרעבנענָארק דלָאּפָאעל לעיצעּפס ,'ישטינשזָאב רוזָאד ,

 ןרילוטיט ייז יװ ,רעדָא) דמלמ רעד ;"ןענָאיּפש , ןעיצרעד ןוא טנגוי יד ןרילימיסַא סעלוש

 ?ןדִיי ַײב רעיצרעד רעשיטקַאֿפ רעד זיא סָאד--("רענרעווּוג, רעדָא ,"רטעמ רעד , :םיא

 .6600 'ב ,'ד 'א יא 6 ןוא 4

 5 /גזסת. 241614415 זח 51 0/גזפצבשע 001. 111 4. (עשרַאװ---וויכרַא רעלַאּפיצינומ)

 רילגטימ ןצװעג זיא גרעבנענָארק--ןָאזקערעב דלָשּפֶאעל ,03 ,11/ 'ב ,װיכרַא רעלַאּפיציגומ ?

 ,עּפױַאװ ןיא גנוטלַאװרַאֿפיחליחק רצד ןוֿפ



 25 ןליופ.טעױגנָאק ןיא ןדלי

 ,סיֿפ יד ףיוא "ינלָאקש רוזָאדה םעד טלעטשעג "לָאצטיײלג, רעד רָאנ טָאה םורָא ױװַא

 רעמערק ןוא ןדִיי עמערָא יד זַא ,עגַאל עלַאסקָאדַארַאּפ ץנַאג ַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה סע ןוא

 ,עשרַאװ ןיא ןזעװלוש עשילוּפ-שידִיי סָאד ןטלַאהעגסיױא שיטקַאֿפ ןבָאה ץניװָארּפ ןוֿפ

 / ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיז ןוֿפ סָאד טָאה הליהק רעװעשרַאװ יד סָאװ

 :ַאמעטַאמ רעטנַאקַאב טֹוג רעד ןעוועג זיא "ינלָאקש רוזָאד , ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד

 ןעוועג זיא רַאטערקעס ,ןרעטש םהרֿבא ןישַאמלייצ רעד ןוֿפ רעניֿפעגסױא ןוא רצקיט

 רָאי ןיא ".דנַאטשֿפױא ןיא טקילײטַאב רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,יקסוװָאנָאיסעי ןַאמרעה

 -ַאקשיצנַארֿפ ,סעקוװצלַאנ ףיוא ךצלגנִיי רַאֿפ סעלוש ערַאטנעמעלצ 4 ןצוועג ןענַײז 0

 יָאיסעי .רענַאקשיצנַארֿפ ףיוא ךעלדיימ רַאֿפ לוש ןייא ןוא עגַארּפ ןיא ןוא עדרַאװט ,רענ

 ןבָאה ןדִיי עמורֿפ יד .סעלוש יד ןיא רערעל ךיוא ןצוװעג ןענַײז ןרעטש ןוא יקסווָאנ

 .טיילנ, רעד זיא דנַאטשֿפױא ןוֿפ ךָארבסיױא ןכָאנ .רעדניק ערעייז רעהַא טקישעג טינ

 טַײנַאב רעדיוו ךיז ןבָאה ןרָאזָאד עדייב ןשיווצ תוקולחמ יד ,ןרָאװעג טֿפַאשענּפָא "לָאצ

 דנַאטשֿפױא ןוֿפ ףוס םוצ סעלוש עלַא ךיז ןבָאה ןעלטימטלעג ןיא קחוד תמחמ ןוא

 5,ןכַאמרַאֿפ טזומעג

 ןוֿפ זַײװלײט קיגנעהּפָא ןעװעג ןענַײז סעלוש סעירָאגעטַאק ייווצ ערעדנַא יד

 "לָאצטיילג , םעד ןוֿפ .עיסימָאק-סגנודליב רעד ןוֿפ זַײװליײט ,(םירדח) "ישטינשזָאב רוזָאד,

 ,1826 רָאי ןיא טעדנירגעג ,לוש-רעניבַאר רעװעשרַאװ יד ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא ךיוא זיא

 ןעיצרעד טלָאזעג טָאה לוש-רעניבַאר יד .םיױבנצזַײא ינָאטנַא ןוֿפ ןעגנוָימַאב עגנַאל ְךָאּנ

 רָאנ ,רעניבַאר ןייא ןייק ןבעגעגסױרַא טינ יז טָאה שיטקַאֿפ רעּבָא ,"םינבר עטרימרָאֿפער

 ןבָאה םידימלּת יד ןוֿפ לייט ַא סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .גנודליב טימ טַײלעגנוי טַאלג

 .ןעייר.רעטילימ עשילוּפ יד ןיא 1821 ןוֿפ דנַאטשֿפױא םצד טּכַאמעגטימ

 עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב וצ טָאברַאֿפ רצד

 יָאנָאקע ןייר ַא ןגָארטעג טָאה עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןדִיי רַאֿפ טָאברַאֿפ רעד

 עשיטילָאּפ ןוֿפ טייק רעד ןיא ןעגניר יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא סָאד .רעטקַארַאכ ןשימ

 ,רעלדנעהניילק ןשידִיי םעד ןגעק ךעלסילשסיוא טדנעוװעג ,תוריזג עכעלטֿפַאשטריװ ןוא

 עשיטימעסיטנַא יד טָאה םיא טימ סָאװ ,טַאלבנגַײֿפ סָאד .הכאלמ-לעב ןוא רעטעברַא

 ןטײרּפשרַאֿפ רַאֿפ גרָאז עטשרמולּכ יד ןעוועג זיא ,הּפרח עקיזָאד יד טקעדרַאֿפ גנוריגצר

 טושּפ ךיז טכַאמ יד טָאה רעבָא שיטקַאֿפ .ןסָאמ עשידִיי יד ןשיװצ גנודליב ןוא טכיל

 עכלעוו ,טיײקמערָא רעשידִיי רעד ןוֿפ טצײלֿפרַאֿפ ןרעװ טינ לָאז עשרַאװ זַא ,ןקָארשעג

 לָאצ יד ןיא 1808 ןיא ."גנורעקלעֿפַאב-עטַאמש, יד יװ ןֿפורעג שרעדנַא טינ טָאה יז

 סָאד ,תושֿפנ 14:601 ןיוש--1810 ןיא ,תושֿפנ 11.911 ןוֿפ ןענַאטשַאב עשרַאװ ןיא ןדָיי

 ךיז ןצעזַאב וצ טָאברַאֿפ ןכָאנ .'צָארּפ 23 ףיוא טרעסערגרַאֿפ ךיז טָאה לָאצ רעייז טסייה

 .תושֿפנ 30.697 ןֿפָארטַאב גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד טָאה ,1827 רָאי ןיא ,עשרַאװ ןיא

 טכַאמעגסיוא טלָאמעד ןדִיי יד ןבָאה טָאטש ןוֿפ גנורעקלצֿפַאב רעניײמעגלַא רעד יבגל

 ?,יצָארּפ 3
 טָאה ןשטנעמטֿפול ןוא טיײקמצרָא רעשידִיי ןוֿפ סקוװ רעקידלַאװג רעקיזָאד רעד

 רעירֿפ ןוֿפ ךָאנ .רענױױװנַײא עשידִיי עַײנ רַאֿפ עשרַאװ ןסילש לָאז ןעמ זַא ,טקריוועג

 ןשילױּפרַאֿפ וצ ידכב .ןלַאטרַאװק ערעדנוזַאב ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןעוועג ָאד ןדִיי יד ןענַײז

 .מעטּפעס ןט7 םעד .ןרעיוט עריא טקַאהרַאֿפ ןצנַאג ןיא טציא גנוריגער יד טָאה טָאטש יד

 .רַאֿפַא ןבעגעגסױרַא ,קעשטנָאיַאז טשריֿפ ,קינטסעמַאנ רעכעלגיניק רעד טָאה 1824 רעב

 .עשרַאוו ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןדִיי עטזַײרעגוצ ןוא עדמערֿפ ןטָאברַאֿפ טָאה סָאװ ,גנונעדרָא

 רעטזַײרעגוצ רעדעי .1825 רַאונַאי ןט1 םעד טֿפַארק ןיא ןַײרַא זיא גנונעדרָארַאֿפ עקיזָאד יד

 ןטרָאד 3 .63 ,1/ יב ,ויכרַא רעלַאּפיצינומ 8

 "ד צ ר -- .1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד ןגעװ דנַאָב םעד ןיא יק צצש .י ןוֿפ יטֹרֵא םיא ןגעװ עז *



 ןפיוּפיסערגנָאק ןוא ןרִיי 26

 -?לּפמעטש ןרַאֿפ 'רג 10 ןוא לָאצּפָא ְןַא יװ ךצלגעט 'רג 20 טלָאצעג טָאה (ןַאמ ןוא ױרֿפ)

 ןיא גָאט ןייא ןבַײלברַאֿפ וצ שינביולרעד ַא ןגעו השקב יד ןעגנַאלרעד ףיוא ריּפַאּפ

 ןעועג טנַאקַאב זיא ךעלגעט (ןדליג 1-=) 'רג 30 ןוֿפ לָאצּפָא רעקיזָאד רעד .עשרַאװ

 רַאֿפ ןעמ טָאה ָאד ךיוא ."לטעצגָאט , רעדָא *לָאצטײלג, ,"עװָאטצליב , ןעמָאנ ןרעטנוא

 טגצמעג ךיז ןבָאה ןדִיי סעירָאגעטַאק עקידרעטַײװ יד :תוחנה טכַאמעג ןדִיי עכַײר יד

 ןעמענ ןוא ץַאלּפ ןקידייל ַא ןֿפױק ןלעװ סָאװ יד (1 :ןטייקירעװש ןָא עשרַאװ ןיא ןצעזַאב

 .סגנוריגער ןטיול טַײצ רָאי ַא ןוֿפ ךשמ ןיא זיוה ַא ןעיובוצסיוא תוֿבַײחתה יד ךיז ףיוא

 עטרימיטיגעל יד (2 ;לַאטיּפַאק םענעגייא ןדליג 60.000 ןזַײװַאב ַײברעד ןלעװ ןוא ןַאלּפ

 ַאב ַא ןוֿפ רעמיטנגייא (3 ;ןדליג 60.000 ןגָאמרַאֿפ ןוא רעכיבסלדנַאה ןריֿפ טָאװ ,םירחוס

 טצונַאב ןענעק סָאװ יד (4 ןוא ,גנוריגער רעד ןוֿפ שינעביולרעד ַא טימ קירבַאֿפ רעקיטַײד

 ציצקנוֿפ רעכעלטנֿפע ןַא רַאֿפ רעדָא םינינע עכעלטֿפַאשנסיװ רעדָא צזעיגילער רַאֿפ ןרצוו

 יס טיסימָאק-סנניריגער ַא ןיא

 -ערעלקֿפױא , ףיוא טצונעגסיוא ןרָאװעג זיא טכצרניֹוו ןשידִַיי רַאֿפ לָאצּפָא רעד

 ,1825 ןרָאי יד ןיא ןֿפָארטַאב ןבָאה לָאצּכָא ןקיזָאד םעד ןוֿפ תוסנכה יד ,ןקצווצ "עשיר

 רעד .'ג 140.500 וצ--1820-1828 ןרָאי יד ןיא ,רָאיַא ןדליג 66:000 וצ--1827/ ,6

 ןבָאה תוסנכה יד .רָאי ַא ןדליג 24000 ענייר טנידרַאֿפ םעד ףיוא טָאה רצוא-הכולמ

 ןעמערָא םעד ןוֿפ טױה יד ןדנושעג טוג טָאה ןעמ לַײװ ,ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 טכַאמעג לטב גנוריגער עקילַײװטַײצ יד טָאה דנַאטשֿפױא ןוֿפ ךָארבסיױא ןכָאנ .ןשטנעמ

 עשידַײ ןוֿפ סולֿפוצ ַא ןעװעג םרוג טָאה סָאד ןוא ,(1830 רעבמעצעד 11) לטעצגָאט םעד

 .ןטַאטשרַאװ-רעטילימ יד ןיא טעברַא ןעמוקַאב טָאה יז ןוֿפ לייט ַא סָאװ ,ןשטנעמסטעברַא

 ןלעֿפעג טשינ קרַאטש זיא דנַאטשוצ רעַײנ רעקיזָאד רעד זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ

 ,דנַאטשֿפױא ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןטָאירטַאּפ ןוא רעוט צשיליוּפ ענעצזעגנָא עקינייא ןרָאװעג

 ןוא ץנערוקנָאק רעשימָאנָאקע ןַא רַאֿפ עשרַאװ ןטיהרַאֿפ וצ טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 דנַאטשֿפױא םעד תעב טנעדיזערּפ-טָאטש רעװעשרַאװ רעד .ןדִיי יד דצמ גנוצײלֿפרַאֿפ

 -יַצַאנ ןרַאֿפ עגארֿפ רעד ןגצװו טרירעֿפער טָאה (ָאקשושטשָאק ןוֿפ רֿבח ַא) יקצעשזגנעוו

 1821 ינוי ןיא גנוריגער רעד טלעטשענרָאֿפ טָאה טַאר רעלַאּפיצינומ רעד !! טַאר-לַאנָא

 ךעלריטַאנ טָאה טקעיָארּפ רעקיזָאד רעד .עגַארֿפ רעד ןגעװ טקעיָארּפ ןלעיצעּפס ַא

 רָאנ טָאה ןוא עשרַאװ ןוֿפ ?גנושידַײרַאֿפ, רעד רַאֿפ דחּפ םעד ןגעװ גַײװש ַא טכַאמעג

 רעד ןוֿפ קלָאֿפ ןטמערָארַאֿפ ןוֿפ סולֿפוצ ןכרוד, זַא ,טימרעד טריוויטָאמ קידתוציֿבצ

 1ט."הליהק רעשידִיי רעקיטרָא רעד ןוֿפ ןטסַאל יד ןרעװ טרעסערגרַאֿפ ןענעק ץניוװָארּפ

 רעדיוו ןגעוו עגַארֿפ יד זיא טקציָארּפ םענוֿפ ןרָאטַאיציניא יד ןוֿפ סָארדרַאֿפ ןסיורג םוצ

 ןוֿפ ףוס ןזיב ןוא סעיסימָאק ענעדײשרַאֿפ ןיא ןקעטש ןבילבעג לטעצגָאט םעד ןריֿפנַײא

 .4 ,111 יב ןטרָאד 0

 .גָאט םעד ןכַאמ לטב סָאד זַא ,טלַאה טַאר רעלַאּפיצינומ רעד, :גנוריװיטָאמ ןַײז ָאד ןעגנערב רימ 1

 וצ ןעגנערב ןעק ,ןדנוברַאֿפ גנע טימרעד זיא סָאװ ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ןדַיי ןוֿפ סולֿפוצ רעד ןוא לטעצ

 .עטלצהרַאֿפ רעײז זיא ,עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ןטָאברַאֿפ ןעװעג זיא ןדִיי תעב :ןטַאטלװער עכעלדעש רעײז

 ןעק ןײמ .1/} ףיוא :/; ןוֿפ טציא זיב 1812 רָאי ןוֿפ ןסקַאװעגסיוא גנורעקלעֿפַאב רענײמעגלַא רעד וצ שינ

 ,אנוש ןטימ ףמאק םעד קנַאד ַא ךיז טרענעלקרַאֿפ גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד ןעװ ,טציא זַא ,ןעזסױרָאֿפ טכַײל

 .עגוצ יד ךרוד טקרַאטשרַאֿפ ןוא ,דנַאטשֿפױא ןטימ ןדנוברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,תוקיזה יד ןוֿפ ַײרֿפ ,ןדִיי יד ןלעװ

 ןכילרגרעד םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא---,ןטסַאליהמחלמ יד ןגעק ץוש ָאד ןעניֿפעג סָאװ ,ץניװַארּפ רעד ןוֿפ ענעמוק

 קיטײנ רעײז רעבידעד זיא סע .ךיז ןרענעלקרַאֿפ ןיא טלַאה סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רעכעלטסירק רעד ןוֿפ טֿפלעה ַא

 זַײװלײט .ןרָאװעג לטב זיא סָאװ ,(ןדִיי רַטֿפ) לָאצֹּפָא םעד רעדיװ ןריֿפנַײא ךרוד ...טָאטש יד ןטיהרַאֿפ וצ

 .4 ,11/ 'ב ,(עשרַאװ) װיכרַא רעלַאּפיצינומ עז ."תוביס עטכערעג רעביא

 .4 411 יב ,ויכרא רעצלאכיצינומ 2
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 .גַײא רעדיװ .טכַאמ רעד ןוֿפ םכסה םעד ןעמוקַאב טינ טקעיָארּפ רעד טָאה דנַאטשֿפױא
 .1831 רעּבָאטקָא ןיא ןסור יד ןיוש ןבָאה לטעצגָאט םעד טריֿפעג

 ןדִיי רַאֿפ ןריװער) ןלַאטרַאװק ערצעדנוזַאב יד

 יד ןעגנַאגעג זיא סרוק ןכצלדנַײֿפנדַיי םענײמצגלַא םעד טימ טנַאה ַײב טנַאה

 םעד ןעמ טָאה טעטש יד ןוֿפ ױבֿפױא םעד טימ .טכַאמ רעד ןוֿפ קיטילָאּפ עלַאּפיצינומ

 עסיוועג ןיא רָאנ ןעניֹוװ טגעמעג ןבָאה ןדִיי יד .רָאג זיב טצענערגַאב ןדִיי ןוֿפ טרָאציז

 יד ןמז לֹּכ .הריזג עשימָאנָאקע ערעווש ַא ןעווענ ץלַא רַאֿפ רעירֿפ זיא סָאד ,ןלײטטָאטש

 ןוא קנַארֿפ טגעמעג ןדִיי יד ייז ןיא ךיז ןבָאה ,קיצומש ןוא םערָא ןעוועג ןענַײז טעטש

 רעד ןוֿפ ףליה רעד טימ ךיז טָאה סע ןעו ,רעבָא טנעמָאמ םעד טימ ;ןגעוװַאב ַײרֿפ

 עשידִיי סָאד טרצוו ,ןרעסעברַאֿפ טעטש יד ןוֿפ ֿבצמ רעשימָאנָאקע רעד ןעמונעג גנוריגער

 ךָאנ ןלײטטָאטש עשידִיי טריטסיסקע ןבָאה עשרַאװ ןיא .טצענערגַאב קרַאטש טכערניוװ

 רעװעשרַאװ, ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .(ה"י ןט18 ףוס) ןסַײרּפ יד ןוֿפ הלשממ רעד תצב

 ןַײז ךרוד ןוא םעד ןגעװ טנָאמרעד רעדיוו ךיז גיניק רעשיסקַאז רעד טָאה ?םוטנטשריֿפ

 ןיא ךיוא ןדִיי רַאֿפ טכערניֹוװ סָאד טצענערגַאב רע טָאה 1809 ץרעמ ןט16 ןוֿפ טערקעד

 יד זיא ,ןָא 1821 ןוֿפ לעיצעּפס ןוא ,ןליוּפ-סערגנָאק ןוֿפ טַײצ רעד ןיא .טעטש ערעדנַא

 יד טכַאמ יד טָאה ַײברעד .ןרָאװעג טרצסערגרַאֿפ עשרַאװ ןיא ןסַאג ענעטָאברַאֿפ לָאצ

 15 ןֿפוא ןכעלדנַײרֿפ-ןדִָיי טשרמולּכ ַא ףיוא טריוויטָאמ ןעלטימסָאמ עקיזָאד

 רעד רַאֿפ זַײװלײט ןוא םיריֿבג יד רַאֿפ תוחנה ןָא ןעגנַאגעג טינ זיא ָאד ךיוא

 ןעזעגסױרָאֿפ טָאה סָאװ ,1822 (לירּפַא 25) יַאמ ןט7 ןוֿפ טערקעד סרַאצ םעד .ץנעגילעטניא

 יד טרילוגער ךיא טָאה ,טעטש ערעדנַא ןיא ןדִיי רַאֿפ ןלײטטָאטש ערעדנוזַאב יד

 ךיז טביולרעד טָאה טערקעד רעקיזָאד רעד .עשרַאװ ןיא טכערניֹוו ןשידִיי ןוֿפ עגַארֿפ

 עכלעזַא רָאנ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןסַאג ענעטָאברַאֿפ יד ףיוא ןצעזַאב וצ

 יד ןיא ןוא ןדליג 60.000 צשרַאװ ןיא--סנגייא ןזַײװַאב ןלעװ סָאװ :ןדִיי סעירָאגצטַאק

 ןוא טדיילקעג שידִיי ןַײז טשינ ןלעװ סָאװ ;'ג 30,000-:20.000 ךרעב טעטש ערענעלק

 ןקיש ןלעו ןוא שטַײד רעדָא שיזיױצנַארֿפ ,שילױּפ ןבַײרש ןוא ןענעייל ןענעק סָאװ

 ץַאלּפ ַא טֿפױקעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ענעי ךיוא ;ןלוש עכעלטנֿפע יד ןיא רעדניק ערעייז

 םעד ןוֿפ .סעקינווָאטרוה-םירחוס ךיוא ןוא ,זיוה ַא ןעיובוצסיוא ןעוװועג ֿבייחתמ ךיז ןוא

 .המודּכו סרעלָאמ ,סרעשדלעֿפ ,םיריױטקָאד עשידִיי יד ןסָאנעג ךיוא ןבָאה דסח ןקיזָאד

 גנורעקלעֿפַאב ענשַאּפערָאה יד ןוא ךצלוַײה ענרעצליה עמערָא ןוֿפ רעמיטנגייא יד

 ןסַאג ענעטָאברַאֿפ יד ןזָאלרַאֿפ וצ רעטעּפש רצדָא רעירֿפ ןעגנּוװצעג ןצוועג ןענַײז

 טעטש ייר ַא ןיא טריֿפעגנַײא טכַאמ יד טָאה סָאטעגטָאטש עכלעזַא

 ןטַאטלװער צענעשטנּוװעג יד טכַארבעג טינ רעבָא ןבָאה ןעלטימסָאמ עקיזָאד יד

 ןֿפַאשעג ןבָאה ייז לַײװ ,םעװקַאב טשינ רעייז ןרָאװעג טכַאמ רעד רַאֿפ ןענַײז ןוא

 ילוי ןט14 םעד ןלױֿפַאב רעטסינימ-ןרעניא רעד טָאה םעד תמחהמ .*קלָאֿפ ַא ןיא קלָאֿפ ַא

 וצ ַא ןעלמַאזרַאֿפ ךיז לָאז'ס זַא ,ןרעװ ןוָאלרעד טשינ ןעק תוֿפירש ןוֿפ טָאטש יד ןטיהרַאֿפ וצ ידּכ עת 2

 ןטײקגַארק עקיּפעלק ןוֿפ גנורצקלצֿפַאב יד ןטיהרַאֿפ וצ ידּכ ךיוא ;טעטש עסיװעג ןיא גנורעקלעּפַאב עסיורג

 עשילױטַאק יד ןרינַאקיש וצ ןדִיי רַאֿפ טײקכעלגעמ יד סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןצענערגַאּב וצ ידּכ ; סעימעדיּפע ןוא

 גנורעקלעּפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש עקירעדינ יד ןטיהרַאפ וצ ידּכ ךיוא ןוא ןעלדניװשַאב ֹוצ יז ןוא גנורעקלעֿפַאב

 ןוֿפ גנוקינײר ןוא גנורינַאס רעד ןֿפלעה וצ ידּכ ; ןעלטימ-סנבעל ןוֿפ ןזַײרּפ יד ןֿפױרשֿפױא ןוֿפ ןוא תורפיש ןוֿפ

 ."גנורעקלצֿפַאב רעד רעביא החגשה עשילַארָאמ יד ײצילָאּפ רעד ןרעטכַײלרַאֿפ וצ ידּכ--ףֹוס םוצ ןוא ,טעטש יד

 .0000 דנַאב ,'ד יא 'א :עז

 ,(1828) שטיװיול ,(1827) ץיווענרעקס ,(1825) זדַארעש ,(1823) קלַאװּוס ,(1822) שינסַארּפ 4

 .(1831) קעדַאש ,טנַאקַאבמוא עטַאד--קעװַאלצָאלװ ןוא וָאכָאטסנעשט ,(1829) ןישטרָאט ,(1828) שזדַאלװָאניא

 .294 'ב ,'רטנעצ ילװ ,'ד 'א 'א :עז
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 ...?רָאֿפ ןלַאטרַאװק ערעדנוזַאב ןוֿפ ןלייטסיוא עקידרעטַײװ סָאד ןטלַאהרַאֿפ לָאז'מ זַא ,0
 - ןביולרעד ןלעװ ןליײטרוארָאֿפ יד ןוֿפ גנודניװשרַאֿפ יד ןוא טַײצ יד ,לכש רעד זיב, ןדִיי
 15"טרּפ םעד ןיא םיללּכ ערעסעב ןריֿפוצנַײא

 גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןעמוװשעגֿפױרַא רעדיו עגַארֿפ יד זיא דנַאטשֿפױא םעד תעב
 עשיטַארקָאמעד ןוֿפ רעגנעהנָא רעסייה רעד .קעדַאש טָאטש רעד ןוֿפ עיציטעּפ רעד טימ
 .ָאקע עקיזָאד יד טקידיײטרַאֿפ ןיילַא טָאה ,יקסוועיָאמעינ רעטסינימ-ןרעניא רעד ,ןּפיצנירּפ
 ױזַא ךיז (רעזַײה עַײנ קידנעיוב) ןלעװ ,טלעג רעמ ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד, :הריזג עׁשימָאנ
 ידּכ ,ןכב ."ןגָאמרַאֿפ ייז סָאװ ןקעדֿפיוא ןוומ ןוא טרָאניוװ םעד טימ ןדניברַאֿפ םורַא
 עמערָא יד ןבַײרטרַאֿפ ןסייהעג רע טָאה ,ןדִיי עכַײר יד ןוֿפ סנגעמרַאֿפ יד ןצונוצסיוא
 ֿבגַא זיא סָאװ ,רעטסינימ ןוֿפ גנונעדרָארַאֿפ יד ןבירשעגרעטנוא טָאה גנוריגער יד .עסַאמ
 .עגנגעקַא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד .קישטניָאַאז טשריֿפ ןוֿפ יד יו ,רעשירַאברַאב ליֿפ ןעוועג
 16ײצילָאּפ רעד ךרוד ןרצװ טקיטַײזַאב טלָאזעג ןבָאה ,ןקישסױרַא םַײב טלעטש

 ם6 םסמ {016:22415ן ,, 15

 סָאװ ,טעטש צסיוועג ןוֿפ עיגעליווירּפ יד ,טנַאקַאב יװ ,לָאמַא ןסייהעג טָאה ױזַא
 'טרצהעג ֿבור'ס ןבָאה טעטש עקיזָאד יד .ןדִיי רַאֿפ טכַאמרַאֿפ ןצנַאג ןיא ןעװעג ןענַײז
 ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןוא ,דרע םיחטש עסיורג ןליוּפ ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעלק םוצ
 טָאה 1795 ןיא ןלױּפ ןוֿפ גנולייטעצ רעד ךָאנ .עיגעליױװירּפ עקיזָאד יד ּפוקסיב םענוֿפ
 ךַײרטסע ;41802) לייט ןַײז ןיא הריזג עקיזָאד יד טכַאמעג לטב גינעק רעשיסַײרּפ רעד
 ,ןטנעטַאּפ טרעדָאֿפעג רעבָא טָאה יז ,טכַאמעג לטב טשינ עיגעלעווירּפ עקיזָאד יד טָאה

 יד ןרױלרַאֿפ יז ןבָאה ,טגָאמרַאֿפ טשינ ןטנעטַאּפ יד ןבָאה טעטש לייט יװ תויה ןוא
 ןיא ץעזעג םוש ןייק טָאה רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ רעשיסור רעד .עיגעליווירּפ
 .רעליטש קיטליג ןבילברַאֿפ זיא הריזג עקיזָאד יד ןוא ,ןבעגעגסױרַא טשינ טרּפ םעד
 ,װעשודנעי ,ץלעק :ןענַײז ,ןדִיי רַאֿפ ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,טעטש יד ?,טייה

 ,שזצימלַאקס ,(3:265460) קסישוב ,ץיװעשָארּפ ,וועכעמ ,שטשָאגָאלַאמ )100:2616(, 

 קסוב ,טלַאקס ,וועקװַאלס ,(516616:2) רעוועש ,(6.021691סש}) וועלגעשזָאק ,שזדַאלעשט
 ג5.ַא"א וועשטצלַאיב ,עשטשידָארָאה ,ַאצישזנעטס ,ועשזַאקסַאל ,(3ט540)

 טיױל .ֿבשומה םוהּת ַא ןלױּפ ןיא ןדִיי יד רַאֿפ ןֿפַאשעג ךיז טָאה םורַא ױזַא
 ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןדִיי יד זיא ,1823 רַאונַאי ןטס31 םענוֿפ ,קינטסעמַאנ ןוֿפ טערקצד ַא
 ,לַײמ 3 ןוֿפ ךלהמ ַא ףױא רעֿפרעד יד ןיא ןצעזַאב וצ ךיז ןרָאװעג טרעװרַאֿפ ךיוא
 קיטליג רעטעּפש זיא הריזג עקיזָאד יד .ןסַײרּפ ןוא ךַײרטסע טימ ץצנערג םעד ןוֿפ
 טצטש יד ךױא ןעמונעגמורַא ָאד טָאה ןוא ץענערג ןשיסור םעד עגונב ךיוא ןרָאװעג
 יד ןטַײהרַאֿפ וצ ןעװעג זיא הריזג עקיזָאד יד ןוֿפ ליצ רעד .חטש-ןלַײמ 3 םעד ןוֿפ
 רָאנ טכַאמעג ןעמ טָאה םַאנסױא ןַא .?סעיצַאניכַאמ עשידִיי ענעדַײשרַאֿפ ןוֿפ תוסנכה-לָאצ
 ,עירטסודניא ןוא טֿפַאשטריװדנַאל טימ ןעמונרַאֿפ טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדַיי ענעי רַאֿפ
 ענעגייא ןגָאמרַאֿפ סָאװ ,תוכאלמ.ילעב רַאֿפ ,רעטעברַא עטקיטֿפעשַאב קידנעטש רַאֿפ
 קידנכַאמ זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .וו"זַאא סעקינעשזַאג ,סרעטכַאּפ רַאֿפ ,ןטַאטשרַאװ
 רָאג זיב טצענערגַאב קיטַײצכַײלג טכַאמ יד טָאה ,רעטעברַא עשידִיי יד רַאֿפ החנהַא
 ,סרענדעב ,ןדימש יד רָאנ ןעניוװ ןבַײלב וצ ָאד טבילרעד שיטקַאֿפ ןוא לָאצ רעייז
 עקיזָאד יד ;סרענערב-ןליוקצלָאה ןוא סרענערב-עלָאמס ,"סעקינעקוס, ,סרעקעד ,סרעבעוו
 טרילָארטנָאק גנערטש ןעוועג ןענַײז ןשינעביולרעד יד .ענעטלעז גונעג ןעוועג ןענַײז ןכַאֿפ
 ןרעדנע םַײב רעדָא אטח-רעַײטש ןטסנעלק םעד ַײב .רָאי ןייא ףיוא רָאנ קיטליג ןוא

 .ןערָאד 16 ןוא 5

 .0600 יב ,'דז *א *א 7
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 329 . ןליופ.םערגנָאק ןיא ןיִיי

 טכַאמעג ךעלנעממוא טעמּכ שיטקַאֿפ טָאה סָאד .טקישעגסױרַא ףּכיּת ןעמ טָאה טרָאציז םעד
 ,רעטעּפש ןעמונעגמורַא ןבָאה ןעגנוצענערגַאב-ןיֹוװ עקיזָאד יד .ןדִיי ןוֿפ ץנעטסיסקצ יד
 לטֿפניֿפ ַא ךרפצ ןַא ,דנַאלסור טימ ץענערג רעד ךיוא ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ זיא'ס ןעוו
 יד ןבעגוצ ןלעװ רימ בױא .ןליוּפ.סערגנָאק ןוֿפ עירָאטירעט רצד ןוֿפ
 ןלעװ ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןסַאג ענעטָאברַאֿפ יד ןוא טעטש עטכַאמרַאֿפ
 עשידִיי יד טמַאצעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןטייק יד ןצוועג ןענַײז סע טסעֿפ יװ ,ןײטשרַאֿפ רימ
 19! גנורעקלעֿפַאב רעצנַאג רעד ןוֿפ *צָארּפ 23,3--גנורעקלצֿפַאב

 טֿפַאשטריװדנַאל רעד ןיא ןדִיי

 טנָאקעג טשינ ךעלריטַאנ טָאה דִיי רעזָאלטכער רעד .םיצירּפ עשידִיייד4

 .ּפעס ןט17 ןוֿפ גנונעדרָארַאֿפ ַא טריטסיסקע טָאה טרּפ םעד ןיא .רעמיטנגייא-דרע ןייק ןַײז
 םידדצ יד ןוֿפ רענייא ןעו ,ןטקַא ןייק ןעמענוצנָא טשינ ןטנעיער יד רַאֿפ 1817 רעבמצעט
 ןרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ עלעיצעּפס טַאהעג טָאה דיי ַא ןעוו ,רעבָא לַאֿפ ַא ןיא .דָיי ַא ןַײז טעוו
 ךָאד רע טָאה ,'עיצקעטָארּפ, לסיב ַא ןוא לדנַאה רעדָא עירטסודניא רעד רַאֿפ ,דנַאל
 ענַײז השוריב סע ןבעגוצרעביא ךיוא ןוא סעיסעסָאּפ ןֿפױק וצ עיגעליווירּפ יד ןעמוקַאב

 רעייז ןוא טַאר רעוויטַארטסינימדַא רעד ןבעגעגסורַא טָאה סעיגצליווירּפ עכלעזַא .רעדניק
 סוקרַאמ :טגָאמרַאֿפ ןבָאה סעיגעליווירּפ עכלעזַא .עטצענערגַאב ַא רעייז ןעוועג זיא לָאצ
 טלייטעצ טָאה רע עכלעוו ,(קולוו 108) זַײרק רעקצָאלּפ ןיא רעֿפרעד 3--רענזָאּפ ןָאמָאלָאס

 --(ריקנַאב רעװעשרַאװ) ןעזָאר ןועמש לארשי ??;םירצוּפ עשידִיי 111 ענַײז ןשיװצ
 .םירעױּפ עשידִיי 40 טימ (קולװ 78) ץעלוגָארק ןוא .ַאנילָארַאק :סעינָאלָאק עשידִיי 2

 ,(יקסוב ,קסװעיַארעז ,וװוקנַאד ,עינּפיל) רעֿפרעד 4--- רצנּפמעק םיכַאָאי ; סעקינװָאשניצ
 רעֿפרעד 2 -- ץיװָאלוװמש קערעב ;ןדִיי ןָא ,ץענערג ןוֿפ ןלַײמ 2 ,קולװ 6 ןוֿפ ה"סב

 ןוא קינלעמכ) רעֿפרעד 2--ךילדער ףסוי ;ןדִיי ןָא ,דרע קולװ 40--(װעלגעזשָאק ןוא ווּוקיִל)
 םיריֿבג עשידִיי יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןעוועג ןענַײז ה"סב .ןדַיי ןָא ,קולוו 38 ,(וװּונַאשזָאב
 21 ךרע קול 320 ךרעב

 ןרָאט ןדַיי יד :ןעגנוצענערגַאב עסיוועג ןטלַאהטנַא ןבָאה סעיגעלױוװירּפ עקיזָאד יד
 ,טֿפַאשטריװדנַאל טימ ןיילַא טשינ ךיז ןקיטֿפעשַאב ייז ביוא ,ןֿפױה יד ןיא ןעניֹוו טינ
 ןייק טשינ טיג םוטנגייא ףיוא טכער סָאד ,גנוריגער רעד ןוֿפ טרינימָאנ ןרעו ןטיָאװ יד

 .המודּכו טכער עשיטילָאּפ

 טַאהעג דָיי רעד טָאה ןעגנוגנידַאב ערעװש רעטנוא ןרַאדנערַא סלַא ןדִיי 2

 ןוֿפ טשינ ןוא גנוריגער רעד ןוֿפ טשינ) סעקטנָאיַאמ עטַא װירּפ ןרידנערַא וצ טכער סָאד

 .ֿפעשַאב ,(לבור 450--רעזַײה 40) ןרצַײטש עסיורג ןלָאצ טֿפרַאדַאב ןבָאה ייז :(ךריק רעד
 רעדָא סעמשטערק ןייק ןטלַאה טרָאטעג טינ ,רעטעברַא עשידִיי ךעלסילשסיוא ןקיט
 ןרַאדנערַא עשידִיי לָאצ יד .ןֿפנָארב ןייק ןריליטסעד טינ ןוא (טסירק ַא יז ןבעגרעביא
 שיטקַאֿפ ןדִיי יד ןגעלֿפ ,סעיגעליווירּפ ןייק ֿבור סָאד קידנבָאה טשינ .עסיורג ַא ןעוועג זיא
 ??םוטנגייא-זניצ עקיבא רעדָא "תונּכשמ עקיבייא , יװ סעקטנָאיַאמ יד ןֿפױק

 טשינ זיא ןדִיי יד ןריזינָאלָאק וצ קנַאדעג רעד .םירצעיוּפ עשידִיי יד 6
 ּפַאנק טיונ רעשידִיי רעד טימ ךיז טָאה עכלעװ ,טכַאמ רעקיטרָא רעד ןוֿפ ןעמוקצג
 :1ריזילַארעביל רעד ּוװ ,דנַאלסור ןוֿפ צוויטקעריד ַא טול ןעשעג זיא סָאד .טריסערעטניא
 ףיוא ןדִיי ןצעזַאב ןעמונעג ה"י ןט19 בייהנָא ןוֿפ ןיוש טָאה 1 רעדנַאסקעלַא רַאצ רעקיד

 יד ןגעװ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא רַאצ םוצ הליהק רעד ןוֿפ םודנַארָאמעמ 6600 'ב ,ןטרָאד

 .ןדִיי רַאֿפ ןעגנוצענערגַאב

 .0598 'ב ,יד 'א יא .ַאקוובולדַאג ,עציוװָאקישזדיא ,ירַאכוק :רעֿפרעד 3 יד 0

 .0517 'ב ,'ד 'א 'א 1

 ,0ע2ץ452, 100160208 8?285ש8 :ןטרָאד 2
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 ייווירפ ןדִיי ןגָאװצ טימ ןביוהעגנָא טכַאמ יד טָאה ןליוּפ . סערגנָאק ןיא עיצקַא יד ,דרצ

 רעטַײװ .םירעױוּפ עשידִיי ןשיװצ ןלײטרַאֿפ וצ ידכב דרע ןֿפױק ןלעװ ייז ביוא ,סעיגעל

 סָאװ ,ןדִַיי עלַא ,1817 ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ ייווצ ךרוד ,תוחנה ןבעגעג טכַאמ יד טָאה

 עשידִיי עכעלטצ ןבָאה 1819 רָאי ןיא :טקריװעג טָאה סָאד .דרע ףיוא ןצעזַאב ךיז ןלעוו

 וּוטנעצניו עינָאלָאק יד טעדנירגעג ןוא דרע חטש ןסיורג ַא טֿפױקעגּפָא סעילימַאֿפ

 ךיז ןבָאה ייז ןשיװצ עמערָא יד ;סעקינוװָאשניצ ןעװעג ןענַײז סָאד .(זַײרק רצװַאר)

 יד ףיוא :-."װ"זַאא ץכעגעשזד ןבַײרט טימ ,טרעדַײנש טימ טקיטֿפעשַאב קיטַײצכיײלג

 ָאֹּפעינ :סעינָאלָאק ייווצ ךָאנ 1821 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענַײז םיאנּת עקיבלעז

 ןוא דרע קולװ 1 טַאהעג טָאה החּפשמ רעדעי .(ַײרק רעוַאר) לָאּפָאנגַא ןוא ווּונעצַאמ

 ןענַײז (זַײרק רענױלװ) סַאלַאקסורט ףרָאד ןיא .רָאי ַא "ענזישטשנַאּפ, גָאט 15 טכַאמעג

 ןבענוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד םעד וצ .םירעוּפ-"ענזישטשנַאּפ , עשידִיי תוחּפשמ ייווצ ןסצזעג

 111 ןעמַאזוצ - ַאקװּובולדַאק ןוא עציװַאקישדיא ,ירַאכוק ןיא םירעיוּפ-עשידַיי סרענזָאּפ

 גנוריגער יד טָאה 1893 רַאורבעֿפ ןט4 םעד .ןָאזרעּפ 40--םירעױּפ סנעזָאר ןוא ,ןָאזרעּפ

 ןוא ןכעלכריק ףיוא ןדִיי ןצצזַאב וצ :טביולרעד טָאה סָאװ ,גנונעדרָארַאֿפ ַא ןבעגעגסיזרַא

 ןבעג וצ ,םירעױּפ עקימורַא יד רַאֿפ קיטיינ ןַײז טשינ טצװ רע ביוא ,ןדָאב-סגנוריגער

 יז טכער ןָא שניצ ףיוא דרע קולװ 1:/; וצ ןריזינָאלָאק ןלעװ ךיז ןלעװ סָאװ ,ןדִיי יד

 .(רשעמ-ךריק ןוא רעַײטש-ענימג רעסיוא) ןרעַײטש ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ ןוא ,ןֿפױקרַאֿפ וצ

 ךיז ןקיטֿפעשַאב וצ קיטַײצכַײלג ןטסינָאלָאק יד טרעטשעג טשינ ַײברעד טָאה טכַאמ יד

 ,ןֿפלעה וצ טיירג זיא יז זַא ,ןכַײרטשרעטנוא וצ ידּכ .לדנַאה ןוא ַײרעקרעװטנַאה טימ

 זיא רעבָא ףליה יד .עישעלָאּפ עינָאלָאק יד ןדִיי יד טגײלעגרָאֿפ ןיילַא גנוריגער יד טָאה

 לייט רעטסערג רעד ךיז זיא םעד תמחמ ,רעטכעלש ַא ןדָאב רעד ןוא צּפַאנק ַא ןעוועג

 ערעווש עכלעזַא טריֿפעגנַײא ןבָאה ןענַאגרָא-סגנוריגער עקיטרָא יד ,ןֿפָאלעצ סעילימַאֿפ

 זַא ױזַא ,טכַאמ רעד ןוֿפ ןוויטקעריד יד טריֿפעגסױא טשינ ללכב רעדָא ,ןעגנוצענפרגַאב

 טצמּכ ןעוװעג זיא עיצַאזינָאלָאק רעשידִיי רעד ןגעװ ןַאלּפ-סגנוריגער םעד ןריֿפכרוד

 ןצנַאג ןיא טּֿפָא ןעמ טָאה דרע ףיוא ךיז ןצעזַאב ןגעו תושקב עשידִיי יד ,ךעלגעממוא

 רעטכצעלש ַא ןיא ןעוועג ןענַײז ,דרע ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ךיוא .טכַארטַאב טשינ

 טרָאטעג טשינ ןדִיי יד ןבָאה םינינע עכעלטֿפַאשטריװדנַאל ןיא טנװַאהַאב טשינ ;עגַאל

 יד ךיוא .ךַאֿפ םעד יז ןוֿפ ןענרעלוצסיוא ךיז ידכב ,םירעױוּפ עכעלטסירק ןצונַאב

 ,טיױנ רעד רעביא ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ ךיז טָאה ןדָאב ןטַאװירּפ ףיוא עיצַאזינָאלָאק

 וצרעד ןוא תואצוה עסיורג טימ ןדנוברַאֿפ ןעװעג זיא יז ;ןדִיי ַײב טשרעהעג טָאה סָאװ

 ?גטטלייצעג ןעוועג םיצירּפ עשידִיי ןענַײז

 רצטצברַא ןוא תוכאלמ-ילצב עצשידִיי יד

 .תוכאלמ-ילעב עשידִיי יד ןבָאה תוריזג עשימָאנָאקצ יד ןוֿפ ןטילעג קרַאטש לעיצעּפס

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא קינטסעמַאנ ןוֿפ גנונעדרָארַאֿפ ַא טיול ןליוּפ ןיא ןענַײז 1816 רָאי ןיא

 ןדָיי ןוֿפ טכער סָאד (לקיטרַא 146) טנעקרענָא טָאה גנונעדרָארַאֿפ עקיזָאד יד .ןכעצ יד
 ,ןטֿפירשרָאֿפ עקיבלעז יד ןטיהּפָא ןלעװ ייז ביוא ,תוכאלמ ערעייז טימ ךיז ןעמצנרַאֿפ וצ

 טינ ןדִיי ןענַײז ךעצ םוצ ןרעהעג ;ןטנַאקירבַאֿפ ןוא רעקרעװטנַאה עשילױטַאק יד יװ

 טגייל סָאװ ,(1817 ץרעמ ןט19) גנונעדרָארַאֿפ עטייווצ ַא טמוק רעבָא ךַײלג .ֿביױחמ ןעוועג
 .רַאֿפ ןַײז וצ ֿבוח םעד ךעלגנַיינרעל ןוא ןלעזעג ,תוכאלמ-ילעב עשידִיי יד ףיוא ףױרַא
 םוש ןייק ןיא ןקילײטַאב טשינ טנַײה ךָאנ ךיז ןענעק ןדִיי יו תויה , .ךעצ ןיא ןבירש

 טשינ ךיוא יז ןענעק--גנונעדרָארַאֿפ רעד ןיא טייטש -- ןריטמַא טשינ ןענעק ןוא ןלַאװ
 רע ,רעד רָאנ ןַײז טנָאקעג טָאה רעטסַײמ ַא ."טכער עוװיסַאּפ ןוא עוויטקַא ןייק ןבָאה

 .0598 'ב ,ןטרָאד 2

 .סטיוװעקנירַאטס ןוֿפ טרָאּפַאר ; 6598 ןוא 6597 יב ,'ד יא 'א 4
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 ,ךעצ ןיא ןבירשרַאֿפ ןעװעג ןענַײז ייז םגה ,ןדִיי יד ןענַײז ןכב ןוא ,רעגריב ַא זיא סע
 ךיוא יז ןבָאה רעטסַײמ לטיט םעד קידנבָאה טשינ .סרעטסַײמ יװ ןרָאװעג טנעקרענָא טשינ
 יד ןוא ,("ןזָאלסיױרַא,) לעזעג ַא ַײב ןעמַאזקע ןַא ןעמענוצּפָא טכער סָאד טַאהעג טשינ
 טשינ ךעצ ןיא זיא ,ןעמוקַאב ייז ַײב טָאה טנגוי.סטעביַא עשידִיי יד סָאװ ,גנודליבכַאֿפ
 -כַאֿפ ןייק ןעמוקַאב טנעקעג טשינ ןבָאה ךעלגניינרעל עשידִיי יד .ןרָאװעג טנעקרענָא
 ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ,תישאר ,ןבָאה עטצעל יד תמחמ ,ןטסירק יד ַײב ךיוא גנודליב
 יד .תבש ןטצברַא טלָאװעג טשינ ךעלגנַיינרעל עשידִיי יד ןבָאה סנטייווצ ןוא ,ןדִיי ןייק
 .סטעברַא עכעלטסירק טימ ןצונַאב ךיז טרָאטעג טשינ ךיוא ןבָאה תוכאלמ.ילעב עשידִיי
 ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז לַײװ ,"סרעשוֿפ ,, ןֿפורעג ייז טָאה גנורעקלעֿפַאב יד .טנעה
 ןכוז ןוא ךיז ןּפעלש וצ--געװ ןייא רָאנ ןבילברַאֿפ טפָא זיא ייז ןוא גנודליבכַאֿפ עטוג
 טײקמצרָא יד .רעױּפ םַײב רעדָא ץיטכַאילש םעניילק םַײב רעֿפרעד יד רעביא טעברַא
 .כצלגעמ-הסנרּפ ערעייז ןיא רָאג זיב טצענערנַאב .עכעלקצרש ַא ןצוװעג זיא ייז ןשיווצ

 וצ שינעביולרעד רעד רַאֿפ רצַײטש ַא ןלָאצ וצ ןעגנווװוצעג ןעוועג ךָאנ ייז ןענַײז ,ןטייק
 .("סנעסנָאק,) ןטעברַא

 עטצעל יד טביולרעד אֿפוג ןטסירק יד ןוֿפ שטנּוװ ןטיול טכַאמ יד טָאה 1822 ןיא
 .ענערגַאב עלַא טכַאמעג לטב טכַאמ יד טָאה 1824 ןיא ןיוש ןוא ,ןדַיי ַײב ןטעברַא וצ
 טנעקרענָא טשינ ןדַיי יד ןענַײז ךָאד ;טֿפַארקסטעברַא עכעלטסירק ןצונַאב וצ ןעגנוצ
 ןּבָאה ןדִיי יד זַא ,טלעטשעגטסעֿפ טָאה גנונעדרָארַאֿפ עַײנ יד .סרעטסַײמ רַאֿפ ןרָאװעג

 ןיב טרענעלקרַאֿפ טָאברַאֿפ רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןוא ,ןעגנומצנרעטנוא-עירטסודניא
 ןוֿפ לרוג רעד ןעװעג זיא רעסעב טשינ ??.ןטסירק רַאֿפ ןטײקכעלגעמ-טסנידרַאֿפ יד רָאג

 ןיא .ןקירבַאֿפ יד ןיא טעברַא ןעמוקַאב ןטלעז רע טָאה דַיי סלַא .רעטעברַא ןשידִיי םעד
 יד ןענַײז ,טלקיװטנַא קרַאטש ןלױּפ ןיא ךיז טָאה עירטסודניא יד ןעוו ,ןרָאי רע20 יד

 טימ ךיוא ןצונַאב וצ ךיז ןעװעג ןעגנּווװצעג טנעהסטצברַא ןיא קחוד תמהמ ןטנַאקירבַאֿפ
 יז טָאה'מ ;רעטעברַא-גָאט רָאנ ןַײז טנעקעג רעבָא ןבָאה ןדִיי יד .רעטעברַא עשידִיי
 .סעטוה ןוא ןבורג יד ןיא ךיוא ןענוֿפעג

 ןרעצַײטש עצשידִיי יד

 וצ ןעגנּווצעג ןעװװעג טשינ דיי רעד זיא טַײצ רענעי ןיא דנַאל םוש ןייק ןיא

 עקידהנושמ יד .ןלױּפ-סערגנַאק ןיא יװ ןרעַײטש עכױה עכלצזַא ןוא ליֿפ ױזַא ןלָאצ

 ןָא טדנעװ טכַאמ יד זַא ,קורדנַײא םעד טכַאמעג ןֿבָאה ןטסַאל ערעווש יד ןוא תוריזג

 :ןעװעג ןענַײז ןרעַײטשטּפױה יד .טיורב סָאד ןדִיי םַײב ןעמענוצוצ ידּכ ןעלטימ עלַא

 ךיז טָאה רע .ןביא ןבירשעג רימ ןבָאה םיא ןגעװ סָאװ ,לָאצ טײל ג רצד (4

 .סיוא לעיצעּפס ןענַײז סע .קלָאֿפ ןעמערָא ןֿפױא ֿבור סָאד טייקרצווש ןַײז טימ טגיילעג

 ןעועג רֿבוע ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןסַאּפועֿפױא ידּכ ןטנעגַא עמייהעג ןרָאװעג ןטלַאהעג

 .לָאצ ןקיזָאד םעד ףיוא

 ןֿפױא טלָאצעג ןדִיי יד ןבָאה רעַײטש ןקיזָאד םעד .רעַײטש.ןטורקער רעד 2

 :טגָאזעג טרעוו םיא ןיא סָאװ ,1817 ןוֿפ 1 רעד רעדנַאסקעלַא ןוֿפ טערקצד םענוֿפ ךמס

 ַײרֿפ ןרַאֿפ ףרַאד ,ךַײרגיניק ןשיליוּפ םעניא טניוװ סָאװ ,ןביולג סהשמ ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ,
 רָאי רעדעי ןלָאצ טַײצ:םולש ןוא המחלמ ןיא טסניד ןװיטקַא ןוא "רובָאּפ , ןוֿפ ןַײז

 ןרעװ ןזָאלעגנצ טשינ טעװ סע זיב גנַאל ױזַא ,,ליג 700,000 רצוא-הכולמ םעד תֿבוטל

 ןזיב ןרָאזָאד יד ךרוד טלָאצעג ןדִיי ןבָאה רעַײטש ןקיזָאד םעד ??."טכער עכעלרעגריב וצ

 .טסניד-רעטילימ םוצ ןרָאװעג ןזָאלעגוצ ןענַײז ייז ןעוו ,1843 רָאי

 .6597 ןוא 6600 יב ןטרָאד 5

 .הליהק רעד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ 6600 'ב ,'ד יא 'א 6
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 גנוריגער יד ּוװ ,ןַײרטסע ןוֿפ טמַאטש רעַײטש רעקיזָאד רעד .וצ ַײטש .רשֹכ 6
 טָאה םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ סָאד .תוליהק עקיטרָאד יד טימ תונובשח טַאהעג טָאה
 -רֶעֹד ,תואצוה-המחלמ יד ןקעד וצ ידּכ 1810 רָאי ןיא ליּפשַײב ןקיזָאד םעד ןָאטעגכָאנ
 יד טגעלֿפ רעַײטש ןקיזָאד םעד .טסניד-רעטילימ ןוֿפ ַײרֿפ ןעוועג ןענַײז ןדִיי סָאװ רַאֿפ
 ידּכ ןטכיש עמערָא יד ןוֿפ ןענָאמֿפױא תונמחר ןָא ןוא עדנערַא ןיא ןבעגּפָא גנוריגער
 זיא המהב עדעי זַא ,ךיז ןענָאמרעד וצ גונעג ןיא ,הריזג עקיזָאד יד ןײטשרַאֿפ וצ טוג
 םעד וצ ;רצוא-הכולמ םעד ךרוד ןוא טָאטש רעד ךרוד טרעַײטשַאב ןעװעג יװ ַײס
 ,הליהק רעד רַאפ ןרעַײטש יד ךיוא ,רעַײטש-רשּכ רעד ךָאנ ןעמוקעגוצ ןכב ןענַײז
 .טימ שיײלֿפ ןוֿפ ןַײרּפ םעד טרעכעהעג טָאה ץלַא סָאד ןוא ,סרעכַאמ-רשּכ ןוא םיטחוש
 לקיטרַא רעכעלטירטוצ-טינ ַא ןרָאװעג שיײלֿפ זיא םורַא ױזַא .טנוֿפ ןֿפױא סעקיּפָאקק 5
 ןסעגעג תבש ןוא גָאטַײרֿפ רָאנ ןבָאה יז ןוֿפ ֿבור סָאד ;שטנעמסקלָאֿפ ןשידַיי ןרַאֿפ
 ,שײלֿפ ןוֿפ ןגָאוּפַא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ-ילעב ןוא רעטעברַא יד .שיילֿפ
 רעבָא זיא טכעלש .סכומ םעד ןוֿפ ןטנעגַא יד וצ זַײװסעטַאר רעַײטש םעד טלָאצעג ןבָאה
 טָאה טֿפָא ץנַאג :תוֿבוח יד ןלָאצ וצ תלוכיב ןעוועג טשינ ןענַײז סָאװ ,ענעי טימ ןעוועג
 יד עמערָא ַײב ןוא םירישכמ-סטעברַא יד ןעמונעגוצ הכאלמ.לעב םַײב ַײברעד ןעמ
 .זיוה ןוֿפ לבעמ ןוא ןכַאז עטצעל

 ץנצגילצטניא רצשידִיי רעד רַאֿפ ןצגנוצצנערגַא ב

 .טנעגילעטניא ןשידִיי םעד רַאֿפ טכַאמרַאֿפ ןעוועג זיא סעיסעֿפָארּפ ייר עצנַאג ַא

 ןבָאה םיא לַײװ ,טַאקָאװדַא ןייק טינ ,רעטמַאַאב ןייק טינ ןַײז טנעקעג טינ טָאה רע

 ,רעקיײטּפַא ןייק ןַײז טנעקעג טינ ךיוא טָאה דִייַא .טכער עכעלרעגריב וצרעד טלעֿפעג

 רעקימעכ ןייק טינ ךיוא ,"םס טֿפױקרַאֿפ ןוא ןטּפעצער יד טשלעֿפעג טלָאװ רע, לַײװ

 2 ןטָארטרַאֿפ שּפיה ץנַאג ןצוװעג ןדַײ יד ןענַײז ןיצידעמ רעד ןיא רָאנ ,רָאטקעטיכרַא ןוא

 עגַאל רעשימָאנָאקע רערעווש רעַײהעגמוא ןוא רעטצענערגַאב ךעלטכער ַאזַא ןיא
 ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל עכעלטכער יד .ןליױּפ-סערגנָאק ןיא ןדִיי יד ןבעל וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 םענַײז ןיא וועלעסיק ףַארג רעטסינימ רעשיסור רעד טריזירעטקַארַאכ ןטסעב םוצ טָאה

 --,ןדִיי עגונבו טרּפ םעד ןיא גנובעגצעזעג עשיליוּפ יד זיא ללכב, :רַאצ םוצ ווירב ַא
  ןוֿפ שימעג ַא יװ שרעדנַא טינ - גנובעגצעזעג ןעמָאנ ןטימ ןֿפורנָא רָאנ יז ןעק'מ ביוא
 עלַאקסיֿפ עשיסַײרּפ ןוא עשיכַײרטסע טימ ןליײטרוארָאֿפ עכעלרעטלעלטימ עטלַא רָאג
 םעד ןצוועג םרוג טָאה ֿבצמ רעקיזָאד רעד ?*,"1789 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא ,ןעגנומיטשַאב
 לוֿפ ןעוועג ןענַײז ,עשרַאװ לעיצעּפס ןוא ,ןלױּפ .ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ תולד ןכעלקערש
 טימ ,הסנרּפ טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמטּֿפול טימ ,סרעלקעמ ןוא סרעמערק עניילק טימ

 .עטַאמ רצייז ןגעו טינ טגרָאזעג טינ טָאה רענייק .רעירַאטצלָארּפ-ןּפמול ןוא טַײל עמערָא
 .טימ עַײנ רדסּכ טכוזעגסיוא טָאה טכַאמ יד .ןקיטסַײג רעייז ןגעו טינ ןוא ֿבצמ ןלעיר
 ,רעגערט עריא ןוא גנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ יד ,ןסַײרַאב וצ ייז ױזַא יװ ,ןעל
 ןעועג טינ ךיוא זיא ,ךָאי ןשיסור ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ ךיז טכוזעג טָאה סָאװ ,עטכַאילש יד

 רעד רעביא ךיוה ןענַאטשעג ןענַײז םיריֿבג עשידִיי ענעמוקעגֿפױא ַײנ יד .ךעלדנַײרֿפ-ןדִיי

 .ןטרָאד 2

 3006ע246 ת0280406 3284084022416280180 תס 91סעצ גמסעאסצױץ) :לַאניגירָא ןיא 28

 ססעע 107880 202480 2438218 סעס 3280802216220180א8) 601 1:4310 11106} א88 סע98

 סע8קאטמגוצ ס2ס24462684084 זנמסעקגססץעאסמ) 280עקע/סאעצ /11082 גמענעזצ 11001:21101-

 הסממה א םקץססאגצ) תבהגאגמפצ ם 1789 עסגָ}. ףַארג ןוֿפ גנונײמ יד ,0000 יב ,'ד 'א *א :עז

 ,וועלַעסיִק



 000 ןליוּפ.סערגנָאק ןיא ר

 ,הליהק ןוֿפ םינינע יד טימ רָאנ טצענערגַאב ךיז טָאה טעברַא.ללּכ רייז .עסַאמ רעשידַיי
 טימ ,גנודליב-לוש ןוא גנורעלקֿפױא לסיב סָאד .תורוּת-דומלּת ןוא םירדח ,סנימלצ-תיב
 ןרָאװעג ןטלָאשרַאֿפ ןוא ןעירשרַאֿפ זיא ,ןדִיי יד ןעװעג הּכזמ טָאה טכַאמ יד עכלעוו
 זיא םלוצ ןטושּפ םעד ןשיװצ תוצרַאה-םע יד .ןזַײרק עשידיסח ןוא עשיריֿבג יד ןוֿפ
 גָאט ןדעי טימ .םידומיל עלענָאיצידַארט עשידִיי עגונב וליֿפַא ,סיורג ךעלקערש ןצוועג
 טָאה ץלַא סָאד .םיתֿפומ-ילעּב ןוא םייבר עשידיסח ןוֿפ רעגנעהנָא לָאצ יד ןסקַאװעג זיא
 .צגסיוא קרַאטש זיא סע ןוא ,ןדִיי ןשיװצ עיצַאזילַארָאמעד רעסיורג ַא וצ ןעװעג םרוג
 רעמיטנגייא :ץניװָארּפ רעד ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טלע װרעטנוא עשידִיי יד ןסקַאװ
 ללכב ןוא "סרעסַאּפ , ,םיֿבנג ,הרוחס רעשיֿבנג טימ סרעכַאש ,םירסומ ,ךעלזַײה-טכַאנ ןוֿפ
 טצונעגסיוא טכַאמ יד טָאה ןטנעמעלע עקיזָאד יד .תוסנרּפ עקידושח ןוֿפ ןשטנעמ
 עטמערָארַאֿפ סָאד ךיוא ,ןטנעמעלע עקיזָאד יד רָאנ טינ רעדייל רעבָא .ןקעווצ עריא רַאֿפ
 ןקיזָאד םעד ןוֿפ .ץענ ריא ןיא ןעמונעגנַײרַא טכַאמ יד טָאה קלָאֿפ עזָאלטעברַא ןוא
 םירסומ ,סרָאטַאמרָאֿפניא.יײצילָאּפ עריא ןוֿפ ךס ַא טּפעשעג יז טָאה רַאוװורעזער
 .ףליה וצ ןעמוקעג ָאד ריא זיא תולד רעד ןטנעגַא עמײהעג ןוא

 .סערגנָאק ןוֿפ ייצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ טסניד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג יד
 עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא דָאזיּפע ןטנַאקַאב קינייװ ןוא ןקיטכיוו ַא טעדליב ןלױּפ
 ךיז טָאה סָאװ ,הריזג עַײנ ןימ ַא ןעװעג ךיוא סָאד זיא שיטקַאֿפ .טַײצ רענעי ןוֿפ
 ,אֿפוג גנורעקלעֿפַאב רעשידַיי רעד ףיוא ֿבור סָאד טייקרעוװש רעצנַאג ריא טימ טגיילעג
 רעד ןיא ןדִיי ןגעװ ןלַאירעטַאמ עטקורדעג רעטַײװ יד ןוֿפ ןעז סָאד ןעק ןעמ יװ
 טינ עמעט רעד ףיוא רעכעלריֿפסױא ּפָא ךיז ןלעטש רימ .ןלױּפ ןוֿפ יײצילָאּפ רעמייהעג
 ןטסעב םוצ טרירטסוליא יז לַײװ רָאנ ,עװַאקישט ןַײז וצ סיוא טזַײװ יז סָאװ ,רַאֿפרעד
 ןוא ןעגנוצצנערגַאב-ןדִיי ןוֿפ ץענ רעד ןיא טלצוורעטנוא רעד ןוֿפ סקּוװ ןקידארומ םעד
 ,ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ עיצַאזירעּפוַאּפ רערעַײהעגמוא
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 .רַאֿפ .טגָאמרַאֿפ טשינ ײצילָאּפ עמייהעג ןייק טָאה ןלױּפ עשיצירּפ עטלַא סָאד
 .רָאי ןט18 ףוס ןוֿפ טכַאמ עשירַאצ יד טשרע טָאה עיצוטיטסניא עקיזָאד יד טצנַאלֿפ
 ןוא ,ןקעװצ ענעגייא עריא רַאֿפ עיצַארטסינימדַא רעשיסור רעד ַײב תליחּת ,טרעדנוה
 ַײב -- ןָאעלָאּפַאנ ןוֿפ ןלַאֿפ ןכָאנ (1815-1813) ןלױּפ ןוֿפ עיצַאּפוקָא רעד תעב ,רעטעּפש
 ,דנַאל ןוֿפ עיצַארטסינימדַא רעניײמעגלַא רעד

 עשיסור יד ןוא ,סַײנ ןייק ןעוועג טשינ יײצילָאּפ עמייהעג יד זיא אֿפוג דנַאלסור ןיא
 טינ ריא ןָא ךיז ןבָאה ,ןלױּפ ןיא םיּתב.ילעב יד יװ טליפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעײטשרָאֿפ
 יד ןבָאה ןטייוצ םעד טסוגיוא גיניק םעד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד רעטנוא .ןײגַאב טנָאקעג
 -שזַאנָאיּפש יד ןענעז טַײצ רעד טימ ;ןטנעגַא עמייהעג הנחמ ַא ָאד ןטלַאהעגסױא ןסור
 על ַא ןשיװצ טריטורקצר רעײטשרָאֿפ עשיסור יד ןבָאה ןטנעגַא .ןסקַאװעגסױא ךעלרטמעק
 ןוא עטכַאילש רעד ,םוטרעגריבניילק ןשילױּפ םעד ןשיװצ :גנורעקלצֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש
 "ערעלוּפָאּפ  רעמ יד .ןדִיי ןשיװצ ךיוא ןוא ,ןטַארקָאטסירַא עטרילוטיט יד ןשיװצ וליֿפַא
 דנַאטשֿפױא-ַאקשושטשָאק םעד תעב הילּת רעד ףיוא טכַארבצגמוא קלָאֿפ סָאד טָאה ןטנעגַא
 ,1794 ןיא

 ,ןלױּפ ןוֿפ רעשרעה עַײנ יד ןבָאה דנַאטשֿפױא-ָאקשושטשָאק םעד ןקיטשרעד ןכָאנ
 טָאה יז .יײצילָאּפ עמייהעג עקיּפעקליֿפ ַא רעגייטש רענילרעב ןֿפױא ןֿפַאשעג ,ןסַײרּפ יד
 יד ךיז ןענַײז ַאנעי ַײב ןסַײרּפ יד ןוֿפ הלּפמ רעד ךָאנ ;טריטסיסקע גנַאל טינ רעבָא
 סָאװ ,(1815 -- 1807) םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ עניילק סָאד ךיוא ,ןֿפָאלעצ ןטנעגַא-ייצילָאּפ
 ןוא עשרַאװ רַאֿפ ערעדנוזַאב ַא ,ײצילָאּפ עמייהעג ַא טגָאמרַאֿפ ,ןֿפַאשעג טָאה ןָאעלָאּפָאנ
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 -ױצנַארֿפ יד ַײס ןוא טשיסַײרּפ יד ַײס ןטנעמַאטרַאּפעד עקירעביא יד רַאֿפ טרעדנוזַאב ַא

 ןענעז ןבַאגֿפױא עריא ??,רעטקַארַאכ ןשירעטילימ ַא לֹּכ םדוק ןגָארטעג ןבָאה ײצילַאּפ עשיז

 רעטשרצ רצד ןיא ,אנוש ןטסקיניײװסיױא םעד ןגעק שזַאנָאיּפש-רעטנָאק ןוא שזַאנָאיּפש ןצוועג

 ײצילָאּפ עמייהעג יד ןעמוקַאב רעבָא טָאה ףוצרּפ ןרעדנא ץנַאג ַא .דנַאלסור ןגעק ייר

 ןעוועג זיא יז .טריּפוקָא ןבָאה ןסור יד סָאװ ,'םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ, םענעזעוועג םעניא

 רעשילױּפ רעד ןגעק ,'אנש ןטסקינײװעניא, םעד ןגעק רקִיֹע רעד טדנעװעג

 .טײקיגנעהּפָאמוא רַאֿפ גנוגעװַאב

 רָאטַאנעס םעד רעהעג ןימ םעד ןוֿפ ןַאגרָא-יײצילָאּפ ַ ןליוּפ ןיא ןֿפַאש וצ ןַאלּפ רעד

 רַאצ ןוֿפ קיטילָאּֿפ יד דנַאל ןיא ָאד טריֿפעגכרוד שיטקַאֿפ טָאה סָאװ ,ןװצצליסָאװָאנ

 עיצַאּפוקָא רעשיסור רעד ךָאנ דלַאב עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא װעצליסָאװָאנ .1 רעדנַאסקעלַא

 .ַאיַָאל רעד ףיוא ןסַאּפֿפױא ןענעק וצ ידכב .םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ םענעלַאֿפעג ןוֿפ

 .עגרָאֿפ רע טָאה ,גנוריגער רעַײנ רעד יבגל גנורעקלעֿפַאב רעשילױּפ רעד ןוֿפ טעטיל

 .רעזייק רעד טלעטשעגוצ טימרצד תוכַײש ןיא טָאה רע סָאװ ,םודנַארָאמעמ םעניא ןגָאלש

 םייהעג ןַײז לָאז סָאוװ ,ייצילָאּפ עמייהצג עשיסוריָארּפ ַא ןֿפַאש וצ ,עירַאלעצנַאק רעכעל

 --ללצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד , .יײצילָאּפ רעשילוּפ רעכעלטנֿפע רעד רַאֿפ וליֿפַא

 רעד רַאֿפ טריריּפסנַאקרַאֿפ ןַײז ןֿפרַאד טייקיטעט רצייז ןוא - װעצליסָאװַאנ ןבירשצג טָאה

 טנעה יד ןיא ןעניֿפעג טלָאזעג ךיז טָאה גנוריֿפנָא יד .?ייצילָאּפ רעשיליוּפ רעקיטציאזיב

 ןוֿפ ןשטנעמ, ןעמצנ וצ ןטָארעג רע טָאה ןטנענַא רַאֿפ ;עטמַאַאב עשיטור עטױרטרַאֿפ ןוֿפ

 רַאֿפ בייהנָא ןיא ןֿפערטַאב טלָאזעג טָאה ןטגענַא לָאצ יד ."סַאטשּפָא ןשטַײד ןוא ןשידִיי

 50 ךנַאל ןצנַאג ןרַאֿפ 100 זיב 50 ןוֿפ ךרע ןַא ןוא 20 עשרַאװ

 יד טריזינַאגרָא עשרַאװ ןיא ךיז טָאה ןװעצליסָאװָאנ ןוֿפ סעיצקורטסניא יד טול

 ,ןליױּפ ןוֿפ קינטסעמַאנ רעד .?ײצילַאּפ עמייהעג עשירעטילימ ערעכצה , ענעֿפורעג ױזַא

 סװעצליסָאװָאנ ןעמונעגנָא ןרעג טָאה ,(רעדורב סרַאצ םעד) ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסיױרג רעד

 ,ןטנעגַא טימ טלגנירעגמורַא ךיז טָאה ןוא םידשח טימ ןצוװעג לוֿפ ללכב זיא רע .ןַאלּפ

 ןעמייהעג ַא טלעטשעגוצ וליֿפַא טָאה ןוא ,סקניל ןוא סטכער טרינַאיּפשעגכָאנ ןבָאה סָאװ

 תעב ,יַאלָאקינ רַאצ ןשיסור ןקידרעטעּפש םעד ,רעדורב ןרעגניי ןַײז וצ ?רָאטַאװרעסבָא,

 ַײנ םעד טָא טָאה תליהּת * .דנַאלשטַײד רעביא העיסנ ַאטכַאמעג ױרֿפ ןַײז טימ טָאה רענעי

 --רעטעּפש ,ןיצעיווש רעטסיײמצילָאּפ רעװעשרַאװ רעד טריֿפעגנָא ןַאגרָא-ליצילָאּפ םענעֿפַאשעג

 ,1818 רָאי םענופ ,טיוט ןַײז ךָאנ ןוא טונ-רצד-ןַאװ ריציֿפָא רעשינָאצלָאּפַאנ רענעזעוועג רעד

 -ָאװַאנ ןוֿפ רעריֿפכרוד רעתמא רעד רעבָא .ןָאסַאמ רענעזעוועג ַא ,ןעּפמעק קינװָאקלוּפ

 ךָאנ זדנוא טעו םיא ןגעװ סָאװ ,יק צעינשזָא ר לַארענעג ןרָאװעג זיא ןַאלּפ סוועצליס

 ,גָאלשרָאֿפ סוועצליסָאװָאנ טול ,ײצילָאּפ עצנַאג יד זיא 1821 ןיא .ןדייר וצ ליֿפ ןעמוקסיוא
 .ןוֿפ ָארויב עלַארטנעצ , סָאד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע .ןרָאװעג טריזינַאגרָאטר ךעלדנירג

 ןעגנושרָאֿפסױא עכעלטנֿפע יד טריֿפעגנָא טָאה סָאװ ,?ןלױּפ-סערגנַאק ןיא יײצילָאּפ רעד

 עלַאּפיציומ רעװעשרַאװ עלעיצעפס ַא םעד רעסיוא ןוא -,ײצילָאּפ עמייהעג יד ןוא

 ןבַײרשַאב רימ עכלעוו ,(יײצילָאּפ-םייהעג ןוֿפ גנולײטּפָא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ) ליצילָאּפ

 ןוֿפ שארב ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא יקצצינשזָאר לַארענעג .רעכעלריֿפסױא רעטעּפש

 ןעװעג ךיוא ןכב זיא ןוא עירעמרַאדנַאשז רעד ןוֿפ ןוא ןַאגרָא-יײצילַאּפ םעניימעגלַא םעד

 ןענַאטשעג זיא ײצילַאּפ רעלַאּפיצינומ רעד ןוֿפ שארב ;יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ ףעש

 .יקציווָאבול עשרַאװ ןוֿפ טנעדיזערּפ-עציוו רעד
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 .עגמורַא טָאה ,יקצצינשזָאר 'נעג ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ,יײצילָאּפ עמייהעג יד

 יז זיא ןטלַאהעגסיױא .סציצקנוֿפ-ריּפשסױא עטסקינייװסיױא ןוא עטסקינייװעניא עלַא ןעמונ
 ןשיטַאמָאלּפיד ןרַאֿפ ןעמיטשַאב טגעלֿפ םייס רעד סָאװ ,סעמוס-בָאגוצ יד ןוֿפ ןרָאװעג
 ריא טָאה רעבָא ןתמא רעד ןיא ;רָאי ַא ןדליג 180,000 ןוֿפ ךייה רעד ןיא ,סוּפרָאק
 טקעדעג טגעלֿפ רסח רעד ;ןדליג ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוֿפ רעקינייװ טינ ןֿפָארטַאב טצשזדוב

 טינ זיא יײצילָאּפ עמייהעג יד *.עסַאק סטשריֿפסױרג םעד ןוֿפ ןוא גרוברעטעּפ ןוֿפ ןרעוו -
 ,עיצוטיטסנָאק רעשילױּפ רעד ןיא ןענַאגרָא עוװיטַארטסינימדַא יד ןשיװצ ןעזעגסױרָאֿפ ןצוועג

 ןבעגּפָא טזומעג ןבָאה ןטנעגַא עריא ;ןַאגרָא רעװויטַאריּפסנָאק גנערטש ַא ןעוועג זיא סָאד
 ךיז ןבַײרשרעטנוא ןוא (טצברַאעגסוא טָאה ועצליסָאװָאנ סָאװ) הצוֿבש עכעלטֿפירש ַא
 ןעז ןענעק טינ המיתח יד לָאז ןעמ ידּכ ,טניט רעסַײװ טימ טסקעט םעד רעטנוא

 רעד רעטנוא ןענַײז ,עיצּפורָאק רעטגַײװצרַאֿפ טיירב ןוֿפ םעטסיס רעד קנַאדַא

 עמייהעג עשִַיײצילָאּפ םינימ ענעדײשרַאֿפ ןסקַאװעגסיױא יקצעינשזָאר !נעג ןוֿפ הלשממ

 ערעייז טַאהעג ךיז ןבָאה עטמַאַאב עכיוה ייר עצנַאג ַא .ןגער ַא ךָאנ ןעמָאװש יוװ ,ןענַאגרָא
 טימ ,סעיצקורטסניא ןוא סעבַאגֿפױא ערעדנוזַאב טימ ,ןעגנולײטּפָא עמייהעג ערעדנוזַאב

 :טַאהעג ןבָאה ןעגנוליײטּפָא עכלעזַא .ןטעשזדוב ענעגייא ןוא ןטנעגַא סעדַאגירב ענעגייא
 ,טָארקַאמ ,ץַאלַאּפ-רעדעװלעב ןוֿפ יײצילָאּפ.רעטנָאק רעד ןוֿפ ףעש רעד -- יילש שּועטַאמ

 ןבָאה סע ּוװ ,יײצילָאּפ עלַאּפיצינומ יד ןעוועג ךָאנ זיא םעד רעסיוא ,סָאס ,יקסווָאנַאמיש
 טַאהעג ךיוא טָאה ןַאגרָא ןעמייהעג םענעגייא ןַא .םיובנריב ןוא יקציווָאבול טצוװעּתב-ילעבעג
 סעדַאגירב עקיזָאד ןוֿפ ערעדעי .ייצילָאּפ רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ,װעצליסָאװָאנ
 טריֿפעג טֿפָא ןוא ערעדנַא יד ענייא טרינָאיּפשעגכָאנ ןוא דנַאל ןיא טרינָאיּפש טָאה
 רעד ןוֿפ רעריֿפ רעטנַאקַאב רעד .ןעז רעטעּפש סָאד ןלעװ רימ יװ ,דנַאנַאטימ ףמַאק ַא

 ענעדיײשרַאֿפ 14 טנכערעגנָא טָאה יקסנישַאקול *טֿפַאשלעזעג רעשיטָאירטַאּפ, רעשיליוּפ
 רעייז זיא ןתמא רעד ןיא ;דנַאל ןיא ןענַאגרָא-יײצילָאּפ עמייהעג עקידנעטשבלצז ןוֿפ םינימ

 עכעלטֿפַאשלעזעג ַא ןרָאװעג זיא שזַאנָאיּפש ןוֿפ עינַאמ יד, -.רעסערג ךָאנ ןעוועג לָאצ

 ןוא עטַאוירּפ ךרוד טרינָאיּפש טָאה'מ - טַײצ רענעי ןוֿפ רעקירָאטסיה ַא טבַײרש -- ,קנערק

 רעד ,תיבה-לעב ןַײז רעטלעטשעגנָא רעד ,ףעש ןַײז ריציֿפָא רעד :ןטנעגַא עכעלטמַא
 .ובעג טָאה הֿפגמ יד .ןַאמ םעד ױרֿפ יד ,ןטבילעג ריא עטבילעג יד ,רַאה ןַײז רעניד

 ו *5"םוטעמוא טצוועש
 ,ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסױרג םענוֿפ ןרָאװעג טרישזעטָארּפ טיירב זיא םעטסיס עקיזָאד יד

 .םייהעג עשִייײצילָאּפ יד ןוֿפ רעריֿפנָא עטסקיטכיוװ עלַא טירטוצ ַא טַאהעג ןבָאה םיא וצ

 םעד ןוֿפ לעיצעּפס רעריֿפנָא) סָאס יקלוּפ ,טָארקַאמ ,יילש ,יקצעינשזָאר !נעג יװ ,ןענַאגרָא
 ,ַאטורוק לַארענעג ףעשבַאטש סניטנַאטסנָאק .!דנַא ןוא יקציווָאבול ,(דנַאלסיוא ןיא שזַאנָאיּפש

 ,(רעיצרעד ןַײז ןעוועג זיא ,ךירג ַא ,ַאטורוק) יורטוצ ןלוֿפ םעד טַאהעג טָאה רע ןעמעװ וצ
 ןענַאגרָא עשיײצילָאּפ.םייהעג יד רעביא הנוממ ַא רַאֿפ טמיטשַאב םיא ןוֿפ ןעװעג זיא
 עטסקיטכיװ יד ַײב ןעמונענּפָא רע טָאה גָאט ןדעי ןוא רעריסַאק רעיײז ןעוװעג זיא רע

 ,שיסור ,שיליוּפ ןיא עכעלטֿפירש ןַײז ןטכירַאב יד ןגעלֿפ ךעלטנייוועג .ןטכירַאב יד ןטנעגַא
 טָאה סָאװ ,?טעטימָאק-סגנושרָאֿפסױא , ג"א רעד .שידַיי ןיא--ךיוא לָאמַא ,שיזױצנַארֿפ ,שטַײד
 טנידעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעגַא 200 ךרעב טלייצעגנָא טָאה ,דנַאטשֿפױא ןכָאנ טעדליבעג ךיז
 עקיזָאד יד **,1821--1815 ןלױּפ-סערגנָאק ןוֿפ טַײצ רעד ןיא יײצילַאּפ רעמייהעג רעד ןיא

 .סֿפליה עלַא ןענעכערנַײרַא לָאז ןעמ ןעו ,ןרעו טלּפָאטרַאֿפ תוחּפל טֿפרַאדעג טלָאװ לָאצ

 .ײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןענַאגרָא

 .124יז ןטרָאד 5

 .ײצילָאּפ רעמַײהעג ןגעװ יּפַאק ,װ"צד ,זַאנצקשַא

 35 3 גז 2 } 4 ס יא ט1:1, 1114/0ז|18 ןקסו/543ת14 |1פ602240שס2ס, 1881 .31/ "/ ,1 דנַאב
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 ןליֹוּפ:סערגנָאק ןיא ןדַיּנ

 ןטקַא יד ןוא רוטַארעטיל רעד ןוֿפ ?ןטנעגַא יד טריטורקער ךיז ןבָאה ןעמעוו ןוֿפ
 .עּפָארּפ עטושּפ :רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ַא רעיײז ןעװעג זיא טנעמעלע רעד זַא ,רימ ןעצז

 ,רעטעברַא ,ןשטנעמסקלָאֿפ ךיוא רעבָא ,ןענױשרַאּפ עלענימירק ,רעכערברַאֿפ עלענָאיס
 צשיצירּפ עטסנַײֿפ יד ןוֿפ ,ןעמָאנ ַא טימ ןשטנעמ וליֿפַא ,ןטנעגילעטניא ךיוא ןוא ,רעמערק

 עשילױוּפ סָאד טעדליבעג רעבָא טָאה טנעמעלע-טּפיוה םעד .עטרילוטיט ךיוה טֿפָא ,רעזַײה

 .עטכַאילש רעשילױוּפ רעד ןגעק ןצונוצסיוא ןעװעג רעטכַײל זיא םיאסָאװ ,םוטרעגריב

 ןעו ,ךעלדנעטשרַאֿפ זיא סָאד ןדִַיי יד טעדליבעג ןבָאה טנעצָארּפ םענעעזעגנָא גונעג ַא

 זיא ,ןעזעג ןביוא ןבָאה רימ יװ .ןוועצליסָאװָאנ ןוֿפ םודנַארָאמעמ םעד ךיז ןענָאמרעד רימ

 ,טנעמעלצ ןַא יו ןדִיי יד ךיוא יײצילָאּפ רעד רַאֿפ ןצונוצסיוא ןעוועג ןַאלּפ סװעצליסָאװָאנ

 םעד ףליה וצ .טלעג רַאֿפ רעדָא קערש סיוא ןריזילַארָאמעד טכַײל ןזָאל ךיז טעװ סָאװ

 ןעמוקעג זיא ,ןרירַאלקעד ךיז טגעלֿפ וועצליסָאװַָאנ יו ,"דנַײרֿפנדִַיי, ןטשרמולּכ ןקיזָאד

 רעייז ןוא ,ןליױּפ ןיא ןסַאמ עשידִיי יד ןשיװצ טשרעהעג טָאה סָאװ ,טיונ עכעלקערש יד

 ,תוכאלמ-ילעב עזָאלטעברַא ,סרעלקעמ ,סרעמערק עשידִיי עטמערָארַאֿפ .טײקיזָאלטכער

 "טצברַא , רעייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנעגַא קינייו טינ ןבעגעג ןבָאה ןטנעגילעטניא עבלַאה

 .ןסַאג עשידִיי לָאצ יד ןעועג זיא רעסערג ךָאנ רעבָא .הסנרפ-רוקמ ַא ףיוא יו ,טקוקעג

 ןוא ךעלזַײה עקידושח ןוֿפ רעמיטנגייא ןוא םירסומ עלענָאיסעֿפָארּפ ,םיֿבנג ,ןעגנוי

 רימ יו .עטדמשעג ןצוועג ןענַײז ןדִייןטנעגַא יד ןוֿפ טנעצָארּפ רעסיורג ַא ,ןעקנעש

 רעטשרע רעד ןרָאװעג טקצריד גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד זיא ,רעטעּפש ןעז סָאד ןלעװ

 .םידמושמ רעדָא ןדִיי -- ןטנעגַא ייר ַא ןוֿפ ןברק

 .עביל , סיורג ןזיװעגסױרַא ַײברעד ןבָאה ייצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ רעריֿפ יד

 ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןענַאגרָא עשַיײצילָאּפ יד ןוֿפ עטמַאַאב רַאֿפ טזָאלעגוצ ןוא ?םזילַאר

 םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,גנולדנַאה ַא -- דנַאל ןיא עזָאלטכער עמַאס יד ןעוועג

 יד תעב זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע .גנובעגצעזעג רעשילױוּפ רעד ןיא טנעדעצערפ

 ןוא הצוֿבש רעייז ךעלטֿפירש ןבענּפָא טזומעג ןעמוקנָא םַײב ןבָאה ןטנעגַא עכעלטסירק

 יד רַאֿפ טָאה ,ןקילױטַאק עטוג יװ ַײרטעג ןעניד ןוא טרָאװ ןטלַאה ןלעװ ייז זַא ,ןרעווש

 טזומעג ןבָאה ייז : רודעצָארּפ רעדנַא ןַא ןוא טסקעט רצדנַא ןַא טריטסיסקע ןטנעגַא עשידלי

 5/ תיציצ יד טנַאה רעטייווצ רעד ןיא קידנטלַאה ,ףֹּכ.תיקּת ַא ַײב ןרעווש

11 

 רעד ןוֿפ רעריֿפנָא םענוֿפ טייקיטעט רעד ףיא ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעװ טשרצוצ |
 ייצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ ףעש ןוא (1821 רָאי ןכָאנ) דנַאל ןיא ײצילָאּפ רעניײמעגלַא
 ןֿפליהעג עשידִיי ענַײז ןוא יקצ עינשזָאר רעדנַאסקעלַא ינעג

 רעירֿפ ךיז טָאה סָאװ ,לַארענעג-עירעלַאװַאק רעשילּפ ַא ןעװעג זיא יקצעינשזָאר
 ייֵציִלאַּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ ףעש סלַא ;סעינַאּפמַאק עשינָאעלָאּפַאנ יד ןיא טקיליײטַאב
 יד טָאה ןוא דנַאל ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג רע טָאה עירעמרַאדנַאשז רעד ןוֿפ ןוא
 -סנָאק טשריֿפסױרג רעד .ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ רַאֿפ טצונעגסיוא טיירב ענַײז עלעטש
 וצ טקיש ןוא ָאֿפוג םיא ַײב "גיוא , סרַאצ םעד זיא יקצעינשזָאר זַא ,טסּוװעג טָאה ןיטנַאט
 ךיז טָאה יקצעינשזָאר רעבָא ,ףיוה ןַײז ןוא םיא ןגעוװ גרוברעטעּפ ןייק ןטכירַאב עמייהעג
 טינ דוס ןייק זיא'ס םגה ,ןכַאמ םיא טימ טנעקעג טשינרָאג טָאה רע ווא ,קרַאטש וצ טליֿפעג
 ןעגנַאגעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענַײז ײצילָאּפ רעמייהעג רעד רַאֿפ ןדנָאֿפ יד זַא ,ןעוװעג
 .ענעשעק סיקצעינשזָאר ןיא

 ןעװעג זיא ןעגנוסערּפסיוא ןוא ןעַײרעלדניװש ענַײז ןיא ףליהעג סיקצעינשזָאר 'נעג
 סלַא רע טָאה לעיציֿפָא .רעדנעלדירֿפ (עלעסָאי רעדָא ףסוי ןעמָאנ ןטימ דִיי ַא
 טנכערעג ךיז טָאה ןוא יײצילָאּפ רעד ןיא עלעטש עכעלטמַא ןייק ןעמוקַאב טנעקעג טינ ךָיי

 יה"צד ,יזַא געקשַא ךיוא ל"גפ ;767 יז ,1831 ,,אטז|פז 0 גזפקהשפא" 27



 237 ןליוּפיטערגנָאק ןיא ןדִיי

 ןעװעג רע זיא רעבָא ןתמא רעד ןיא ,סעקטנָאיַאמ סיקצעינשזָאר ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ןרַאֿפ

 ןוָאבעג ויא רעדנעלדירֿפ .ײצילָאּפ רעד ןיא רוגיֿפ עקיטכיוו ַא ןוא טנעגַא-טּפױה ןַײז

 ַײב ַײרעלקעמ טימ ןעמונרַאֿפ תליחּת ךיז רע טָאה ןלױוּפ ןיא ;קיצּפַײל ןיא ןרָאװעג

 טַײצ רעד טימ זיא ןוא ןיקצעינשזָאר וצ טסניד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,םיצירּפ

 .ריציֿפָא טימ ןעלדנַאה םַײב ןיקצעינשזָאר ןֿפלָאהעג טָאה רע .רעֿפלעהטּפיױה ןַײז ןרָאװצג

 רעדנעלדירֿפ רעדָא .המודכו לָאּפָאנַאמ-קַאבַאט םעד ןוֿפ טלעג ןסערּפסױרַא םַײב ,ןטנעטַאּפ

 רַאֿפ ןרעדָאֿפ ןוא ןָארטַאּפ ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןשטנעמ עכעלגעמרַאֿפ וצ ןעמוק טגעלֿפ

 .נַאשז ענַײז ןקיש יקצעינשזָאר טגעלֿפ ,טגָאזעגּפָא ןעמ טָאה רעמָאט ;"האוולה, ַא םיא

 .טֿפױקעגסיױא ךיז טָאה ןעמ זיב ,םירסומ עשלַאֿפ ןלעטשרצטנוא רעדָא ןעמרַאד

 ַײברעד .ןדִיי ַײב ֿבור סָאד טסערּפעגסױא רעדנעלדירֿפ טָאה "תואוולה, עקיזָאד יד
 טול :ןבעל סָאד טסָאקעג רצטעפש ייז ןוֿפ עקינייא טָאה סָאװ ,האצמה ַאזַא ףיוא ןלַאֿפעג רע זיא
 עמייהעג רַאֿפ ןסיוו רצייז ןָא תוֿבוח-ילעב עקיזָאד יד ןבירשרַאֿפ יקצעינשזָאר טָאה הצע ןַײז
 רע טָאה ,ֿבוח ןרַאֿפ רעטנעצָארּפ סלַא ןעמוקַאב ןגעלֿפ ייז סָאװ ,םימוכס יד ;ןטנעגַא
 ןתעב ,רעטעּפש .תומישר יד ןיא ןגָארטעגנַײרַא ייז ןוא טלַאהעג רעייז יו ןבירשרַאֿפ
 ,ןדָיי עמורֿפ עטושּפ עכעלטע טריטסערַא ןוא ןענוֿפעג תומישר יד ןעמ טַאה ,דנַאטשֿפױא
 טסוגיוא ןט15 ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא ןוא ,טסניד ןעמייהעג ןיא טקידלושַאב ייז טָאה'מ סָאװ
 ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,ןטנעגַא עתמא יד טימ םענייא ןיא ןעמוקעגמוא ייז ןענַײז 1
 ַײב רקִיע רעד ןעגנוסערּפסיוא ענַײז טימ טמשעג ללכב טָאה רעדנעלדירֿפ .טריטסערַא
 .ןדִיי

 סרעדנעלדירֿפ ןוֿפ ןעמענ יד ןלעטשוצטסעֿפ ןטָארעג טינ זדנוא זיא ןוויכרַא יד ןיא
 .רַאװ רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעװעג זיא רע זַא ,רָאנ ןסייװ רימ -"ןטנעגַא ןוא ןֿפליהעג
 ןַא ,טנַאקַאב ךיוא זיא סע .ןשטנעמ ענַײז טַאהעג ןטרָאד טָאה ןוא טלעוורעטנוא רעוועש
 רַאֿפ גנונעכייצסיוא ןַא ןעמוקַאב ,ןיקצעינשזָאר ןוֿפ תולדּתשה רצד טיול ,רצ טָאה רעטעּפש
 טדמשעג ךיז רע טָאה טלָאמעד קיטנָאק ?;"רבק-סוטסירק ןוֿפ ץיירקא םעד טסניד ןַײז
 ןַײז טדמשענּפָא ךיז טָאה םיא טימ םענייא ןיא ,ףעזוי ףיוא ןעמָאנ ןַײז טרעדנעעג ןוא
 .ערעירַאק רעקידרעטַײװ ןַײז ןיא ןֿפלָאהעג קרַאטש םיא טָאה דמש רעקיזָאד רעד ?,עילימַאֿפ

 יד ךיז טָאה ,1820 רעבמעוװָאנ ןיא דנַאטשֿפױא רעד ןכָארבעגסױא טָאה סע תעב
 םיא רעבָא ,םיא ןיא ךיז ןַײז וצ םקונ ידּכ ןיקצעינשזָאר ןכוז ןָאטעג זָאל ַא גנורעקלצֿפַאב
 רעד ןיא טרירוגיֿפ טינ לעיציֿפָא טָאה רעדנעלדירֿפ םגה ,ןֿפױלטנַא וצ ןטלָאגעגּפָא טָאה
 טָאה ,עלָאר ןַײז ןגעו טסוװעג טוג גנורעקלעֿפַאב יד רעבָא טָאה ,ןטנעגַא יד ןוֿפ המישר
 סיקצעינשזָאר ןוֿפ לייט ַא סָאװ ,םעד תמחמ .הסיֿפּת ןיא טצעזעגנַײרַא ןוא טּפַאכעג םיא
 ןבעגעגרעביא "טצטימָאק-סגנושרָאֿפסױא, ג"ַא רעד טָאה ,ןרָאװעג םלענ ןענַײז ןטקַא
 ןטּפשמ טֿפרַאדַאב םיא טָאה סָאװ ,טכירעג ןלַאנימירק ןופ רָארוקָארּפ םוצ ןרעדנעלדירֿפ
 ןענוֿפעג ןעמ טָאה ןריּפַאּפ סרעדנעלדירֿפ ןשיװצ :סנכערברַאֿפ עלענימירק ענַײז רַאֿפ
 ןוֿפ *סעיצקַאסנַארט , עלַא ןעגנוצריקרַאֿפ טימ ןבירשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז סע ּוװ ,לכיב ַא
 טלעג ליֿפיװ ןוא ,טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רעדנעלדירֿפ עכלעוו ןיא ,ןיקצציינשזָאר
 עיציוק רעסיורג ַא רַאֿפ רעדנעלדירֿפ זיא 1821 יִלֹוי ןט19 םעד .טסערּפעגסיוא טָאה ןעמ
 ןוֿפ ןרָאװעג לוצינ רע זיא םעד קנַאד ַא ןוא ?,ַײרֿפ רעד ףיוא ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא

 38 /עזסתנושונזג ,21:. !08טשמץסמ, 0/14426 (2504:8)מס, טס|}. 211 1 557.

 :ךוב סָאד ןוא ,װ"צד ,יז ַא גע קש ַא :ךיוא ל"*28 ...דנַאב ,'ד 'א 'א :טצריקעג ןריטיצ רימ ןלעװ רעטַײװ

 ריש 5 ץ 58 6 ת ה ס 4 28:01610/4, קי. 198

 ,ןיקצעינשזָאר ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ יד ,ו"צד ,עבוה 9

 ,221 יב ,'ד 'א א 9

 .8 ןוא = ,557 ןוא 221 'ג ,ןטױרָאד 4

 (22) ןטפימש ץשילאטסיה
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 .סיוא טָאה'מ ןעו ,1821 טסוגיא ןט15 ןוֿפ טכַאנ רעטמירַאב רעד ןיא המקנ-:סקלָאֿפ רעד

 .ןטנעגַא עמייהעג עטסקיטכיוו עלַא טעגרהעג

 .ןיקצעינשזָאר לַארענעג ןגעק טדנעװעג ןעוועג רקיע רעד זיא קלָאֿפ ןוֿפ האנש יד

 ןדִיי ןוֿפ גנַאזעג, םעד ןיא ןעמָאנ ןַײז טקיבײארַאֿפ טָאה דילסקלָאֿפ עשידִיי סָאד ךיוא

 4 יקסניציק ,טנכער'מ יװ ,ןעװעג זיא רבחמ רעד ;שילוּפ) "ןיקצעינשזָאר ףיוא

 טליּפשעג ךיא טָאה יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןיא עלָאר ענעצזעגנָא רעייז ַא

 רע טָאה ערעירַאק ןַײז .קַאלָאּפ ַא ,רעילָאטס רעװעשרַאװ ַא ןוֿפ ןוזַא ,ילש שועטַאמ

 רעד ןוֿפ ףעש םַײב רַאטערקעס רעטעּפש ןרָאװעג זיא ,טנעגַא רעטושּפ ַא יו ןביוהעגנָא

 .טרָא ןַײז ןעמונרַאֿפ רע טָאה טיוט ןַײז ךָאנ ןוא ןעּפמעק קינװָאקלוּפ יײצילָאּפ רעמייהעג

 .לעב ןוֿפ "שזַאנָאיּפש.רעטנָאק ןעמייהעג םעד טריֿפעגנָא ךיוא רע טָאה םעד רצסיוא

 עבַאגֿפױא ריא ;טריֿפעגנַײא ךיז ַײב טָאה ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסױרג רעד סָאװ ,רעדעוו

 םעד ,ןיקצעינשזָאר 'נעג יװ ,עטמַאַאב עכיוה ערעדנַא יד ןרינָאיּפשוצכָאנ ןעוועג זיא

 .אֿפוג ןװעצליסָאװָאנ - ייר רעטשרע רעד ןיא ןוא יקצעבול טשריֿפ רעטסינימ-ץנַאניֿפ

 ןענַײז סע) ןטנענַא ןוֿפ בַאטש ןסיורג ַא ךיז רעטנוא טַאהעג טָאה יילש שּועטַאמ

 ןשטנעמ ןעװעג ןענַײז ייז ןשיווצ ,(ייז ןופ טרעדנוה יװ רעמ ןוֿפ ןעמענ יד טנַאקַאב

 עטֿפױקעגרעטנוא ןוא םירסומ עלענָאיסעֿפָארּפ עטושּפ ןוֿפ -- ןזַײרק ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 ,ןזַײװנָא רימ ןעניֿפעג ןלַאירעטַאמ יד ןיא .ןטַארקָאטסירַא עטרילוטיט-ךיוה זיב ןעַײקָאל

 ,גנורעלקֿפױא רעשידִיי רַאֿפ רעֿפמעק ןטנַאקַאב םעד ףיוא דשח ןטסנרע ןַא ןֿפרַאװ סָאװ

 רעשידִיי-שילױוּפ רעטשרע רעד ןוֿפ ןוא עשרַאװ ןיא לוש-רעניבַאר רעד ןוֿפ רעדנירג םעד

 ןַײז ןיא ןעיילש ןֿפלָאהעג ֹויטקַא ןבָאה לָאז רע זַא ,םיובנעזַײא ינָאטנַא גנוטַײצ

 .טעברַא רעטסקיניײװעניא

 תמאב סיובנצזַײא זיא יצ ,ןלעטשוצטסעֿפ יונעג ךעלגעמ טינ טציא רעדייל זיא סע

 רשֿפא ףיורעד ןצנַײז קירוצ רָאי 105 טימ ;יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ טנעגַא ןַא ןעוועג

 ןטנעמוקָאד עקיטכיוו לייט ַא ןענַײז דנַאטשֿפױא ןוֿפ ךָארבסױא םעד ךָאנ ;ןזַײװַאב ןעוועג

 רעבָא זיא סע .טריטעמָארּפמָאק קרַאטש וצ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ךרוד ןרָאװעג ןסירעצ

 ןענַײז ?ישטװַאנזָאּפזַאר טעטימָאק) ?טעטימָאק-סגנושרָאֿפסױא  םעד ןיא זַא ,טנַאקַאב
 עקינייא סָאװ ,ןעמױבנעזַײא ןגעק ןזַײװַאב וליֿפַא רעדָא םידשחה עטסנרע רעייז ןעוועג

 ףיוא ןַײש צסיוועג ַא ןכעלטנֿפערַאֿפ טלָאװעג ייז ןבָאה טעטימָאק םעד ןוֿפ רעדילגטימ

 םעד טימ טעטימָאק ןטנָאמרעד ןביא םענוֿפ ץנעדנָאּפסערָאק יד טֿפרַאװ עגַארֿפ רעד

 ןרָאװעג טריֿפעג זיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןוֿפ .טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשילױּפ ןטסכעה

 םיטרּפ ענעדײשרַאֿפ ֿבגַא ךרדב רָאװעג רימ ןרעװ ,ןָאט ןלעיצנעדיֿפנָאק-ךעלטמַא ןַא ןיא

 טַאר-לַאנָאיצַאנ םענוֿפ ווירב יד ןיא ,ייצילָאַּפ רעמייהעג רעד ןיא טעברַא ןַײז עגונב

 טעטימָאק רעד סָאװ ,םעד טימ טײקנדירֿפוצמוא ןוא ארומ עסיוועג ַא ןקרעמ ךיז טזָאל

 טלָאװעג טינ טָאה טַאר-לַאנָאיצַאנ רעד ;םױבנעזַײא ןינע םעד ןזָאלבעצ וצ ךיז טימַאב

 סָאד טָאה דנַאטשֿפױא םעד תעב .ןדִיי יד ןגעק טֿפַאשלעזעג עשילױּפ יד ןגערֿפױא ליֿפ וצ

 רעלַײמ יד טנֿפעעג ךיז ןבָאה עטצעל יד ַײב ;ןטנעגַא ענעזעוועג עלַא טנעקצג יונעג קלָאֿפ

 ,ןטייוצ םעד "ןטָאשרַאֿפ, טָאה רענייא ;סנטסָאּפ יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ

 יד ןוֿפ ןעמענ יד ןוא ,תודוס צלַא טלייצרעדסיוא ייז ןבָאה קנעש ןיא עסוּכ ַא ַײב

 רעטצעל רעד רעבָא ,"?טצטימָאק-סגנושרָאֿפסױא , םוצ ןייגרעד םורַא ױזַא ןגעלֿפ ןטנעגַא

 צטריטידצרקסיד יד) לַאירעטַאמ קיצניװ ףיוא ןזַײװַאב ענַײז ןיא ןציטש טנעקעג ךיז טָאה

 ןעגנורעלקרעד ףיוא רעדָא ,ןסירעצ רעדָא טעֿבנגעגסױרַא טֿפָא ןטקַא יד ןבָאה ןענָאזרעּפ

 .עיֿפַארגָאילביב ,1 'ב ,ח"צד ,יזַאנעקשַא :עז 32

 .ןֿפַאשעג טָאה יקציּפָאלכ רָאטַאשקיד רעד סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא -- 1:0001:66 102202ת26שס02/

 ןטנעגַא עגעועװעג יד ןטסערַא ןכרוד ןכַאמ ךעלדעשמוא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק םעד ןוֿפ עבַאגֿפױא יד

 ,אססװַאגזָאּפזָאר ַאיסימָאק , ןצמָאנ םעד ןגָארטעג תליחּת טָאה *ישטוװָאנזָאּפזָאר טעטימָאק , רעד .ןענָאיּפש ןוא



 239 ןליופ:סערגנָאק ןיא די

 .רַאֿפ, טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה סָאװ ,יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ רעריֿפטּפיֹוה יד ןוֿפ

 עטשרע יד ןיא ןזיװעגנָא טָאה קלָאֿפ סָאד ןצװ .ןטנעגַא עטנַאקַאב ןייק טשינ ךָאנ "ןטיש

 ןיא םיא ןבעגעגרעביא ןוא ,טנעגַא ןַא ףיוא יװ ,ןעמיובנעזַײא ףיוא דנַאטשֿפױא םענוֿפ געט

 יד ַײב רעלוּפָאּפ גונעג ןַײז טזומעג ןיוש םיױבנעזַײא טָאה ,ןטנעדוטס יד ןוֿפ טנעה יד

 דצמ הריסמ ַא ןעוועג זיא טסערַא ןַײז זַא ,עיסרעוו יד ןעמעננָא ןלָאז רימ ביוא .ןטנעגַא

 ןַא סָאװ רַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ וצ רעש זיא ,עיסקָאדָאטרָא רעשידִיי רעד ןוֿפ םיאנוש ענַײז
 .הסיֿפּת רעד ןיא ןסצזעג גנַאל ױזַא זיא לושכיוה רעשילוּפ:ָארּפ רעשידִיי ַא ןוֿפ רעריֿפנָא

 ֿבורק ,יײצילָאּפ רעמייהצג רעד וצ טרעהעג טָאה םיובנעזַײא זַא ,גנוטּפױהַאב יד זיא ןכב
 ןבָאה גנושרָאֿפסױא רעד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד .רעכיז ןצנַאג ןיא טינ ךָאד רעבָא ,תמאל

 .טעטירָאטױא סמיובנעזַײא ןסירעגרעטנורַא קרַאטש

 ןרעטלע עמערָא ַײב 1791 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא םיובנעזַײא ינָאטנַא

 רע ּוװ ,ייציל רעװעשרַאװ ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע זיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג)

 טזומעג ייציל םעד רע טָאה ןרידוטש רָאי 4 ךָאנ .גנודליב עכעלטלעוו ַא ןצמוקַאב טָאה

 רעבָא טָאה רע .הסנרּפ ןכוז ןוא עילימַאֿפ ןַײז ןוֿפ עגַאל רעשיטירק רעד תמחמ ןזָאלרַאֿפ

 טנעקעג טוג ןיש רע טָאה רוחב רעקירַָאי20 ַא ןוא גנודליב-ןיילַא ףיוא טַײצ ןענוֿפעג

 ךיז רע טָאה לעיצעּפס .שינעילַאטיא ןוא שילגנע ,שטַײד ,שיזױצנַארֿפ ,שיסור ,שילױּפ

 :שילוּפ ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא קידנענַײז .עיֿפַארגָאעג ןוא עטכישעג טימ ןעמונרַאֿפ

 ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא 1823 רָאי ןיא ,טנַאקַאב יו ,רע טָאה גנורעטנעצנרעד רעשידִיי

 רעד,) "יקסנַאלשיװדַאנ שטַאגעשזטסָאד, שידִיי ןוא שילױּפ ןיא גנוטַײצ עשידָאירעּפ ַא

 ריא ךָאנ .םויק ןייק טַאהעג טשינ רעבָא טָאה גנוטַײצ יד ,("לעטכייוו רעד ןַא רעטכַאבָאצּב

 ןשיװצ גנודליב ןטײרּפשרַאֿפ ןגצוו קנַאדעג ןוֿפ ּפָא טשינ םיובנעזַײא ךיז טגָאז עיצַאדיװקיל

 עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג 1826 ןיא זיא תולדּתשה ןַײז קנַאדַא ןוא ,ןדַיי עשילױּפ יד

 .ניא) רעצזֿפױא ןוֿפ עלעטש יד ןעמונעגרעביא טָאה רע רעכלצוו ןיא ,לוש-רעניבַאר יד

 רעטסצרג רעד טימ רע טָאה לוש=רעניבַאר רעד ןיא .רָאטקעריד רעטעּפש ןוא (רָאטקעּפס

 יד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא .(1852) טיוט ןַײז ןוֿפ גָאט ןזיב טעברַאעג טייקנבעגצגרצביא

 רעש יװ .טַײז רעטייווצ רעד וצ ןקוקוצ ךיז רימָאל טציא ;לַאדעמ ןוֿפ טַײז ערענַײֿפ

 רעשייעדיא ַא טלָאװ ,עילימַאֿפ ןַײז ןוֿפ עגַאל עלעירעטַאמ יד ןַײז ןזעוועג טשינ לָאזיס

 רעד ןיא רעצעזרעביא רענעריווושעג ַא ןרצוו וצ ןעוועג םיּכסמ טינ לָאמנייק ליֿפָאנָאלָאּפ

 .עּפס ןטימ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא ןיא ה"ד ,יײצילָאּפ רעמייהעג

 רעסייה ַאזַא ןעוועג זיא םױבנצזַײא סָאװ ,טסַײג ןשילױּפ םעד ןקיטשרעד וצ ליצ ןלעיצ

 זיא ,טלעטשצגטסעֿפ טָאה "?טצטימָאק-סגנושרָאֿפסױא, רעד יוװ טיול .םִיא ןוֿפ רעגנעהנָא

 .לֹוּפ יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ רעריֿפ םַײב רעצעזרעביא ןַא רָאי 3 ןעוועג םיױבנעזַײא
 ןוֿפ ןטנעגַא עמייהעג יד ןוֿפ ןטכירַאב יד טצעועגרעביא ָאד טָאה רע ;ןעּפמעק קינוװָאק

 ענעמוקַאב יד ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןוא ,שידִיי ןוֿפ ךיוא ייז ןשיוװצ ,ןכַארּפש ענעדיײשרַאֿפ

 םורַא ױזַא ??שיזױצנַארֿפ ןיא טשריֿפסױרג ןרַאֿפ ןטכירַאב טלעטשעגֿפױנוצ וליֿפַא תועידי

 רעמייהעג רעד ןוֿפ טייקיטעט רעד ןגצוו םיטרּפ עלַא ןיא טרימרָאֿפניא ןעוועג םיובנעזַײא זיא

 ,ןײטשרַאֿפ יײברעד ןֿפרַאד רימ .טעברַא רעקיזָאד רעד וצ טנַאה ַא טגיילעגוצ ןוא ייצילָאּפ
 עטריזילַאטסירקעגסיױא ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה יײצילַאּפ עמייהעג עקיטלָאמעד יד זַא

 ןוֿפ טָאה סָאװ ,רענייא רעדצי ןגָארטעג טָאה *טנעגַא , ןעמָאנ םעד .גנוליײטרַאֿפ-טצברַא

 העוֿבש ַא ןבעגעגּפָא טָאה םיובנעזַײא זַא ,טנַאקַאב טסעֿפ זיא סע .טלַאהעג ןעמוקַאב ריא

 .עיסנעּפ טכיוה גונעג ןַײז ןעמוקַאב עסַאק ריא ןוֿפ טָאה ןוא יײצילָאּפ רעמייהעג רצד ןיא

 זַא ,טנַאקַאב רעטַײװ זיא סע .טנעגַא ןַא רַאֿפ ןטלַאהעג קלָאֿפ סָאד םיא טָאה רַאֿפרעד

 רע .יילש שועטַאמ ןוֿפ טסניד ןיא רעבירַא םיױבנעזַײא זיא ןעּפמעק יקלוּפ ןוֿפ טוט ןכָאנ

 רעמייהעג רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ַײרטעג ןעניד טצװ רע זַא ,הצוֿבש יד רעדיוו טַײנַאב

 44 ,סשוסמתוא ?סשפעססמתֶצ 1618|סװשצ , 1821 רַאונַאי ןטס20 םענוֿפ טַאקיגומָאק
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 רעד ןיא ןטסָאּפ םעד ןעמענרעביא ןטימ +"תודוס עריא ןטלַאה גנערטש ןוא יײצילָאּפ
 ןֿפרָאװעגקעװַא יײצילַאּפ רעמייהעג רעד ןיא טעברַא יד אמּתסמ רע טָאה לוש-רעניבַאר

 .רעד ןביוא ןיוש ןבָאה רימ יוװ -- ,רע זיא דנַאטשֿפױא םעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןטימ
 רָאּפ ַא ןבילברַאֿפ זיא ןוא ?טנגוי רעשימעדַאקַא רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא -- ,טנָאמ
 .ןשטנעמ עכַײרסולֿפנַײא טלעטשעגנַײא םיא רַאֿפ ךיז ןבָאה'ס שטָאכ ,טסערַא ןיא ןכָאװ
 ,םיא ןעַײרֿפַאב וצ ןלױֿפַאב 1831 רַאונַאי ןט17 םעד ןיוש ֿבגַא טָאה טַאר-לַאנָאיצַאנ רעד
 .סיוא יד ןלעטשּפָא טלָאװעג טשינ ןֿפוא ןיאב טָאה ?טעטימָאק-סגנושרָאֿפסױא , רעד רעבָא
 רַאונַאי 26 ןוֿפ ,טַאר-לַאנָאיצַאנ ןוֿפ גנורעדָאֿפֿפױא רעטייווצ רעד ףיוא וליֿפַא .גנושרָאֿפ

 זיא רַאורבעֿפ ןטימ טשרע .טריגַאער טשינ טעטימָאק-סגנושרָאֿפסױא רעד טָאה ,1
 זַא ,טלעטשעגטסעֿפ טָאה ?טעטימָאק-סגנושרָאֿפסױא , רעד + ,ןרָאװעג טַײרֿפַאב םיובנעזַײא
 יד םגה ,טנעגַא-ייצילָאּפ ַא ןעוועג זיא םיובנעזַײא זַא ,וצרעד ןזַײװַאב עלעיציֿפָא ןלעֿפ סע
 .ןטקַאֿפ עקיטסניג טינ רצייז םיא רַאֿפ עטנָאמרעד ןביוא יד טכַארבעגסױרַא טָאה גנושרָאֿפסױא

 יז ןעװ ,ןעװעג זיא עשרַאװ רעשידִיי רעד רַאֿפ גנושַאררעביא ערצנצלק ןייק טינ
 רחוס רעקיטרָא רעויסערגָארּפ ןוא רעבושה רעד זַא ,טסוװרעד 1831 ןיא ךיז טָאה
 ,ליצילָאּפ רעמייהעג רעד וצ תוכַײש עטנעָאנ ַא טַאהעג טָאה גנירדלָאג דרַאנרעב
 טייהרעגנוי ךָאנ .החּפשמ רעטרעלקעגֿפױא בלַאה ַא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה גנירדלָאג דרַאנרעב
 רעשיסור רעד ןוֿפ ןריטרעזעד ןוא ןרעדָארַאמ ןרסמ ןוֿפ הסנרּפ ַא טכַאמעג ךיז רע טָאה
 טָאה רע .ןעּפמעק 'קלוּפ םַײב "רָאטַאװרעסּבָא, ןַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןוא יײמרַא
 ןטכירַאב ייז ןגעו טלעטשענוצ ןוא רעדנעלסיוא ענעמוקעגנָא יד ןרינָאיּפשוצכָאנ טַאהעג
 עטוג ןוא גנודליב רעסיוועג ַא טימ שטנעמ ַא ןעװעג גנירדלָאג זיא ,ןײטשרַאֿפ ןעק'מ יו
 טָאה ןוא יילש שּועטַאמ וצ טסניד ןיא רעבירַא רע זיא טוט סנעּפמעק ךָאנ .ןרצנַאמ
 יד ןרינָאיּפשוצכָאנ לשמל יװ ,ןגָארטֿפױא עכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעמ ןעמוקַאב ןביוהעגנָא
 ןַײז ."טֿפַאשלעזעג רעשיטָאירטַאּפ, רעד ןוֿפ ןוא סעשזָאל-ןענָאסַאמ יד ןוֿפ טייקיטעט
 ןעװעג סָאד זיא טַײצ רענצי רַאֿפ *שדוח ַא ןדליג 160 זיב ןעגנַאגרעד זיא טלַאהעג
 .ײרעטָאל ַא ןוא טֿפעשעג סױרג ַא טנֿפעעג טָאה גנירדלָאג ןוא ,טסנידרַאֿפ רעכיוה ַא
 .טָאטש-ַײב ףיוא רוטקצלָאק

 ןרָאװעג טריטסערַא גנירדלָאג זיא דנַאטשֿפױא-רעבמעװָאנ ןוֿפ ךָארבסױא ןטימ
 ןיא טײרּפשרַאֿפ ךיג ךיז טָאה רחוס םענעצזעגנָא ַאזַא ןוֿפ טסערַא םעד ןגעװ הצידי יד
 ןטנעגַא ערעדנַא סימ םענייא ןיא ןגנירדלָאג ןעמ טָאה ץרעמ ןיא .טָאטש-ַײנ ןוא .טלַא
 פטַײצ עגנַאל ץנַאג ַא טכַארברַאֿפ טָאה רע ּוװ ,הסיֿפּת רצניצנעכ ןיא טקישעגרעבירַא
 .טנֿפערַאֿפ *טעטימָאק-סגנושרָאֿפסױא, רעד טָאה יקציּפָאלכ רָאטַאטקיד ןוֿפ לעֿפַאב ןטיול
 רעטנוא םיא טזָאלעגרעביא ןוא עסערּפ רעד ןיא טנעגַא-יײצילָאּפ סלַא ןעמָאנ ןַײז טכעל
 ןגעװ ןעװעג דשוח טינ טָאה סָאװ ,ױרֿפ עגנוי ןַײז .ןיצנעכ ןיא החגשה רעשִיייצילָאּפ
 טָאה רע .ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג קנַארק הּפרח רַאֿפ זיא ,ערעירַאק רעשַיײצילָאּפ ןַײז
 םיא טָאה ָאד ןוא ?,עשרַאו ןייק געט 14 ףיוא ןעמוק וצ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב
 הליהק רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןוֿפ תולדּתשה רעד קנַאד ַא ,ןטלָאגעגּפָא
 רעד ןוֿפ תוירחא רעד ףיוא עשרַאװ ןיא ןבַײלברַאֿפ וצ ,רָאטַאנרעבוג:לַארענעג םַײב
 לוהחגשה רעשִייײצילָאּפ ַא רעטנוא הליהק

 .ןטרָאד

 .רַאונַאי 4 ,1831 ,"יקסוװַאשרַאװ רצירוק/ 4

 .(ענלַארטנעצ עזדַאלװ) 557 ןוא 221 'ב ,'ד 'א 'א 7

 4 ,0:168814 ?0652. 8/2|סאצ 1931,  רַאונַאי 20 ןוּפ טַאקינומָאק

 ,221 יב ,ירטנעצ י*װ ,'ד 'א *א 4

 ,רָאפַאנרעבוג ןוא טעטימָאקיסגנושרָאֿפסיױא םצד ןשיװא ץנעדנָאּפסערָאק ,557 'ב ,'ד 'א 'א ס

 ,221 יג ,ןטרָאד 4
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 ןיא ןטנעגַא עשיריי עכעלטצ טָאהעג ךיוא יילש שּועטַאמ טָאהװ עשרַאװ רעסיוא

 ײװ ,רעדָא ,ענטוק ןוֿפ ןירּב ןועמ שש ןעוועג זיא ייז ןוֿפ רענייא .ץניװָארּפ רעד

 .נוי .ענטוק ןיא לֿפעלכָאק רעצנַאג ַא ןוא דיסח ַא דַיי ַא ,על עמיש ,ןֿפורעג םיא טָאה'מ

 קנַאד ַא ןוא שילױּפ לסיב ַא טנעקעג טָאה רע ;הֿבישי ןיא טנרעלעג רע טָאה טייהרעג

 ןייא ןעמוקעג ,ןרָאי ענעי ןיא .הליהק רענטוק ןיא רעבַײרש ַא ןרָאװעג רע זיא םעד

 רעטצעל רעד ;ןעיילש וצ ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה ,ןינע-ללּכ ַא ןגעוו עשרַאװ ןייק לָאמ -

 -עגנָא טָאה רע סָאװ ,ענטוק ןיא טנעגַא רעמייהעג ןַײז ןרעוװו וצ טגיײלעגרָאֿפ םיא טָאה

 ,תיציצ ףיױא ןרעװש טימ ןוא ףֹּכ.תעיקּת ַא טימ ,הצוֿבש ַא ןבעגענּפָא טָאה ןירב .ןעמונ

 רע טָאה טסניד ןַײז רַאֿפ .תמא םעד ןגָאז ןוא יײצילָאּפ רעד ַײרטעג ןַײז טעװ רע זַא

 עקיטכיװ ןייק .ןדליג עטיור 5--רעטעּפש ,(נ 'ּפ 54 ןדליג עטיור 3 ןעמוקַאב תליחּת

 תועמשמ טלעטשעגוצ רע טָאה ןטכירַאב ענַײז .טריסַאּפ טינ ענטוק ןיא ןבָאה ןשינעעשעג

 ןתצב .ענטוק ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טלייצרעד ןוא שידִיי ןיא

 ןעמ טָאה ,ײצילָאּפ רעמייהצג רעד ןוֿפ ןריּפַאּפ יד טשרָאֿפעגסױא טָאה'מ זַא ,דנַאטשֿפױא

 ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1821 לירּפַא ןיא ןוא ןעמָאנ ןַײז ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז

 רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טנענַא ןַא יו ןעמָאנ ןַײז זיא גנושרָאֿפסױא ןַא ךָאנ

 .עיצַאסנעס עניילק ןייק טינ ןעװעג סָאד .ןיא ןדִי רענטוק יד רַאֿפ .טײקכעלטנֿפע

 רעטנוא ענטוק ןיא טזָאלעגרעביא ןוא הסיֿפּת ןוֿפ טַײרֿפַאב טכַאמ יד םיא טָאה רעטעּפש

 5?.החגשה רעשַייײצילָאּפ
 -ךורב טליּפשעג קיטנעק טָאה ןטנעגַא סיילש ןשיװצ עלָאר ערעקיטכיוו ליֿפ ַא

 ןיױש רע זיא ,טריטסערַא 1831 ןיא םיא טָאה'מ תצב ,ןילבול ןיא ןָאזלצכימ לשיֿפ

 ,ײמרַא רעשיכַײרטסע רעד ןיא טנידעג רע טָאה ה"י ןט18 ףוס .רָאי 51 ןוֿפ דָיי ַא ןעוועג

 .ָאּפַאנ ןגעק תומחלמ יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ריציֿפָא-רעטנוא ןַא ןרָאװעג טרָאד זיא

 .ײרעלקעמ טימ ךיז טמענרַאֿפ ןוא טסניד-רעטילימ ןַײז רע טקידנערַאֿפ 1802 ןיא .ןענָאעל

 ןיא טנעגַא סיילש טרצװ ןוא ,דָיי רערעטלצ ןַא ןיוש ,עשרַאוװ ןייק רע טמוק 1828 ןיא

 ךיז ןריֿפ סע יװ ,עשרַאװו ןייק ןטכירַאב וצ ןעװעג זיא עבַאגֿפױא סנָאזלעכימ .ןילבול

 לבור 12 ןעװעג זיא טלַאהעג ןַײז .המודכו םיצירּפ יד ,ןילבול ןיא ןריציֿפָא יד ףיוא

 .צגמוא טינ רע זיא סנ ךרדב .ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא דנַאטשֿפױא ןכָאנ *שדוח ַא

 תֿבוטל שזַאנָאיּפש טריֿפ רע זַא ,טקידלושַאב םיא טָאה ןעמ ;הילּת רעד ףיוא ןצמוק

 טַײרֿפַאב רע ןיא 1831 ילֹוי ןיא .טכירעג ןשירעטילימ ןרַאֿפ טלעטשעג ןוא ,דנַאלסור

 *' החגשה רעשַייײצילָאּפ ַא רעטנוא ןרָאװעג טזָאלעגרעביא זיא ןוא הסיֿפּת ןוֿפ ןרָאװעג

 ,טָארקַאמ קירנצה ץקַאלָאּפ רעד ןעװעג זיא ןעיילש ןוֿפ טנַאה עטכער יד

 רעמייהעג רעד ןיא ןעװעג קיטצט זיא סָאװ ,רוסמ ןטלַא ןַא ןוא רצריזירֿפ ַא ןוֿפ ןוז ַא

 סלַא ךָאנ .(דנַאטשֿפױא ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא טעגרהרעד) רָאי 1794 ןוֿפ ךָאנ ײצילָאּפ

 ,טנעגַא רעמייהעג ַא ןרָאװעג 1819 רָאי ןיא טָארקַאמ קירנעה זיא סַאלק ןט6 ןוֿפ רעליש

 .םיורג ןרַאֿפ רָאטַאמרָאֿפניא רעטסעב רעד ןרָאװעג ןכיג ןיא רָאג זיא טנעגַא רעגנוי רעד

 רעװעשרַאװ ןוֿפ טנעדוטס ןרָאװעג זיא רע ןעװ ,ןָא טַײצ רעד ןוֿפ טרֿפב ,טשריֿפ

 .עגרעביא ןוא טייקטקישצג ןַײז ,עלָאר רעשירָאטַאקָאװָארּפ ןַײז קנַאדַא .טעטיסרעצווינוא

 שזַאנָאיּפש-רעטנָאק םוצ טזָאלעגוצ טשריֿפסױרג רעד םיא טָאה ,ייצילָאּפ רעד טייקנבעג

 ןיא טָארקַאמ ."עדַאגירב, ענעגייא ןַא ןריזינַאגרָא וצ טביולרעד ךיוא רעטעּפש ןוא

 ךעלנעזרעּפ ןגרָאמירֿפ ןדעי טגצלֿפ רעכלעוו ,טשריֿפסיױרג םַײב שטנעמ רענעגייא ןַא ןרָאװעג

 טַאהעג טָאה טָאוקַאמ .ןטכירַאב עכעלדנימ ןוא עכעלטֿפירש ןטָארקַאמ ַײב ןעמענּפָא

 ןרעביא טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה טכיזֿפױא ןַײז .ענעבילקעג עלַא ,ןטנעגַא 10 ךיז רעטנוא
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 רעקזנָאװָאּפ ,ַײרעטידנָאק סרול ,ןטרָאג סיקסנישַארק ,ןטרָאג ןשיסקַאז ,טעטיסרעווינוא
 ענַײז טײרּפשרַאֿפ רע טָאה טַײצ רעד טימ .המודכו סנימלע-תיב יד רעביא ,רעגַאל
 .ןזַײרק-טנעמַאלרַאּפ ןוא .םייס יד רעביא ךיוא ןעלגילֿפ

 קיװדול טרעהעג טָאה "עדַאגירב , סטָארקַאמ ןוֿפ ןטנעגַא עטסקיטַײדַאב יד וצ
 ךיז טָאה סָאװ ,טנעגַא רעשידִיי רעקיצנייא רעד טעמּכ ןעװעג זיא רע .גרעבנירג
 .סיוא-טלעג וצ .ןענײארַאֿפ-סגנוריגער-יטנַא יד ןרינָאיּפשכָאנ טימ רקיע רעד ןעמונרַאֿפ
 ןוֿפ עלָאר יד טליּפשעג וליֿפַא טָאה ןוא טַאהעג טינ תוכַײש ןייק רע טָאה ןעגנוסערּכ
 .רעסערּפסױא יד ןגעלָאק ענַײז ןגעק גנורעקלעֿפַאב רעשידַיי רעד ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ ןימ ַא
 טָאה ןוא ןטנעגַא סטָארקַאמ ןוא סיילש ןשיװצ עטסקיעֿפ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע
 עיסימ עכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד טשריֿפסױרג ןוֿפ ןעמוקַאב ןטָארקַאמ טימ םענייא ןיא
 רָאיַאמ ,"טֿפַאשלעזעג רעשיטָאירטַאּפ, רעשיליוּפ רעד ןוֿפ רעריֿפ םעד ןרינָאיּפשוצכָאנ
 םיא טָאה ןעמ תעב ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןרָאֿפעגכָאנ ןענַײז ייז ןעמעװ ,יקסנישַאקול
 ,רעדנעלסיוא ענעדיײשרַאֿפ טרינָאיּפשעגכָאנ ךיוא טָאה גרעבנירג .עשרַאװ ןוֿפ טקישעגסױרַא
 עכיוה ךיוא ןוא ,קידושח ןַײז וצ יײצילָאּפ רעד ןזיוועגסיוא ןוא ןלױּפ טכוזַאב ןבָאה סָאװ
 -רעביא ךסַא ןטלַאהטנַא ןבָאה עשיטילָאּפ יד טרֿפב ןוא ןטכירַאב סגרעבנירג .עטמַאַאב
 .שיליוּפ ןטכעלש ַא ןיא ןבירשעג וצרעד ,תוצידי עשירענגיל טושּפ טֿפָא ןוא ענעבירטעג
 ןעוועג רע זיא ןסיװ ןַײז ןָא :ןטָארקַאמ ףעש םענעגייא ןַײז וליֿפַא טרַאנעגּפָא טָאה רע
 ןבָאה ײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןופ רעריֿפ יד--גנולײטּפָא סיילש ןיא ךיוא טסניד ןיא
 .ןטנעגַא ערעייז ןיֿפ ןעמענ יד ןבעגעגסױרַא טינ ערעדנַא יד ענייא

 ַײס ןבָאה ןדַיי יד ;טמעשעג טינ ןיטולחל גרעבנירג ךיז טָאה "הסנרּפ, ןַײז טימ
 רַאֿפ ןטנעגַא עַײנ ןריברעװ רע טגעלֿפ סעמשטערק יד ןיא .זיא רע רעװ ,טסּוװעג יו
 םעד ןוֿפ ךָארבסױא ןכָאנ גרעבנירג זיא ןטנעגַא ערעדנַא טימ םענייא ןיא ,ייײצילָאּפ רעד
 רעדנוזַאב ַא ןיא ,הסיֿפּת רעװעשרַאװ ןיא טצעזעגנַײרַא ןוא טריטסערַא ןעוועג דנַאטשֿפױא
 רַאורבעֿפ ןיא עשרַאװ וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה רעטילימ עשיסור סָאד תעב *:.רעמַאק
 ןיא ;הסיֿפּת רעניצנעכ ןיא טקישעגרעבירַא ןגעו טייקרעכיז ןוֿפ םיא ןעמ טָאה ,1
 רע זיא 1821 טסוגװַא ןט15 םעד ןוא עשרַאװ ןייק טכַארבעגקירוצ םיא ןעמ טָאה לירּפַא
 .ןטנעגַא ערעדנַא ךס ַא טימ םענייא ןיא ןרָאװצג ןעגנַאהעגֿפױא ןומה םענופ

 ןוֿפ טנעגַא רעדנַא ןַא טליּפשעג טָאה עלָאר עקיטכיוו ַא ךיוא רעבָא ,ערענעלק ַא

 ,םולבֿפנַאה (סיטַאמ) תיּתמ-.ריאמ :ןעמענ סורתי טַאהעג טָאה סָאװ ,ןטָארקַאמ

 ןעועג רע זיא עיסעֿפָארּפ רעד טיול .יקסווָאקרַאמ ךיוא ,םולב סוקרַאמ ,םולב ריאמ רעדָא

 ןעװעג זיא טנעגַא סלַא עבַאגֿפױא ןַײז ןעקנעש יד ןיא טליּפשעג טָאה ןוא רעמזעלק ַא

 ,1827 רָאי ןיא .המודכו רצזַײהטכַאנ ,ןעקנעש יד ןיא טַײל-רעטילימ יד ןריװרעסבָא וצ
 רערעװשרַאֿפ יד ןטּפשמ וצ טכירעג:םייס ַא טמיטשַאב טָאה גנוריגער עשיסור יד תעב

 עיסימ יד ןרָאװעג טגײלעגֿפױרַא םיא ףיוא זיא ,*טֿפַאשלעזעג רעשיטָאירטַאּפ , רעד ןוֿפ

 טַאהעג רע טָאה סרעדנוזַאב .ןריציֿפָא עקידושח יד ךיז ןטלַאהרַאֿפ סע יװ ,ןקוקוצכָאנ

 טנַאקַאב ןצוועג ןענַײז סָאװ ,קלָאּפ-עירעלַאװַאק-עדרַאג םענוֿפ ןריציֿפָא יד ןריװרעסבָא וצ

 ןדליג 100 ןֿפָארטַאב טָאה טלַאהעג רעלַאמרָאנ ןַײז .גנומיטש רצרענָאיצולָאװער רצייז טימ

 ןיא ןבירשעג ,ןטכירַאב ענַײז 120 ַײב ןרָאװעג ןענוֿפעג ןענַײז ןטקַא יד ןיא ,שדוח ַא

 ןַא ךָאנ .ןרָאװעג טריטסערַא םולבֿפנַאה זיא 1821 רַאורבעֿפ ןיא "שילױּפ ןטכעלש ַא

 ןוא עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טנעגַא סלַא ןעמָאנ ןַײז זיא גנושרָאֿפסױא

 5.החגשה רעשִיייצילָאּפ רעטנוא םעדָאר ןייק ןרָאװעג טקישרַאֿפ זיא רע
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 243 ןליופיסערגנָאק ןיא ןדִיי

 ,קסװָאקַארק שרצ ה ןעװעג זיא *עדַאגירב,, סטָאקרַאמ ןוֿפ טנעגַא ועדנַא ןַא |

 רע זיא ןַאמרעגנוי סלַא .עשרַאװ ןיא עילימַאֿפ-רעטצברַא ןַא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה סָאװ

 רעטעּפש זיא ןוא ןעּפמעק קינװָאקלוּפ םַײב רעניד ַא ןוֿפ עלעטש ַא ףיוא ןעמוקעגנָא

 רעטנוא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןענָאזרעּפ טרינָאיּפשעגכָאנ טָאה ,טנעגַא ןַײז ןרָאװעג

 .נעטש ןַײז .דנַאלסױא ןייק ןרָאֿפעגכָאנ וליֿפַא ייז רע זיא לָאמ רָאּפַא .דשח ןשיטילָאּפ ַא

 רעבירַא רע זיא ןענעּפמעק ךָאנ .שדוח ַא ןדליג 110 ןֿפָארטַאב טָאה טלַאהעג רעקיד

 רעװעשרַאװ ןיא רעניד ַא ןוֿפ עלעטש ַא טֿפַאשרַאֿפ םיא טָאה רעטצעל רעד .ןטָארקַאמ וצ

 לַאװק-עיצַאמרָאֿפניא רעקיטכיוװ ַא ןעװעג ןרָאי ענעי ןיא זיא סָאװ ,רעטַאעט ןשיזױצנַארֿפ

 ןיא טנגי רעד ןשיװצ ןטסערַא עקידרדסּכ יד תמהמ :יײצילָאּפ רעמייהעג רעד רַאֿפ

 טנעקעג ןרענָאיצולָאוװער יד ךיז ןבָאה "טֿפַאשלעזעג רעשיטָאירטַאּפ, רעד טימ גנודניברַאֿפ

 יקסווָאקַארק .רעטַאעט ןיא רעדָא רעלעב ףיוא ,רעצעלּפ עכעלטנֿפע ןיא רָאנ ןֿפערט

 ךרע ןַא ןרָאװעג ןענוֿפעג ןענַײז ןטקַא יד ןיא .טדער'מ סָאװ ןרעהרעטנוא ָאד טגעלֿפ

 םיא ןעמ טָאה ,ןטכירַאב יד ןענוֿפעג דנַאטשֿפױא ןכָאנ טָאה'מ זַא .ןטכירַאב ענַײז 0

 רעטנוא טזָאלעגרעביא ןוא טַײרֿפַאב םיא ןעמ טָאה ילוי ןיא } טריטסערַא 1831 ?ירּפַא ןיא

 55 החגשה רעשיייצילָאּפ
 ךיז טָאה סָאװ ,ָאקװיּפַארק יכדרמ טרעהעג ךיוא טָאה ןטנענַא סטָארקַאמ וצ

 רעשיּפיטַא ,,קסװָאקַאמ יטנעצניוװ ףיוא ןעמָאנ ןַײז טדעדנעעג ןוא טדמשעג

 ןקידושח ַא ןוֿפ רעמיטנגיא ןַא ,טלעװרעטנוא רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 ןגעוו ,ןלַאֿפדרָאמ ןגעװ ,ןקנעש יד ןיא ןגעלשעג ןגעוו ןרימרָאֿפניא טגעלֿפ רע .קנעש

 .המודכו ןדָי ןוא רענלעז ןשיװצ ןגעלשעג יד ןגעװ ,ךעלזַײהטכַאנ יד ןיא ןשינעעשעג

 יװ ,םעד ןגעוו טרימרָאֿפניא יונעג ןעוועג םיא קנַאד ַא זיא ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסיױרג רעד

 ךָאנ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רצ זיא 1821 לירּפַא ןיא *ןריציֿפָא יד ףיוא ךיז ןריֿפ סע

 .החגשה רעשייײצילָאּפ ַא רעטנוא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא גנושרָאֿפסױא ןַא

 ,יקסנימַאק װַאלסינַאטס טנַאקַאב ןעוועג ךָאנ זיא ןטנעגַא עשידִיי סטָארקַאמ ןשיװצ

 רעכַײרסולֿפנַײא ןוא רעטלַא ןַא ??.לזַײה-טכַאנ ַא ןוֿפ רעמיטנגייא ןַא ,דָיי רעטדמשעג ַא

 טָאה סָאװ ,יקצַאניָאכ הנח רענייא ןעװעג ןיא ןעיילש ַײב ןוא ןענעּפמעק ַײב ךָאנ טנעגַא

 ךָאנ ןברַאטשעג זיא רע ;ןדִיי ןשיװצ ןטנעגַא ןריברעוו טימ ןעמוגרַאֿפ ֿבור סָאד ךיז

 51 ,דנַאטשֿפױא ןרַאֿפ
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 ,ןזיוועגנָא ןיוש ןבָאה רימ יװ ,ײצילָאּפ עלַאּפיצינומ עניימעגלַא רעװעשרַאװ יד

 טַאהעג טָאה יז .ןצנעטעּפמָאק עטיירב רעייז טימ ,ךיז רַאֿפ עיצוטיטסניא ןַא ןצווצג זיא

 ןרעביא ,עטלעטשעגנָא-זױה רַאֿפ ָארויב-סגנולטימרַאֿפ ןלַאּפיצינומ םעד רעביא החגשה יד

 .וױה יד רעביא ,עיצמוסנָאק ןוא לָאצ ,ןרעַײטש ןוֿפ ןטמַא יד רעביא ,טעטיסרעווינוא

 ללַצילַאּפ-טָאטש עניײמצגלַא יד .וו"זַאא ךעלזַײהטכַאנ ןוא ןרעטַאצט יד רעביא ,רעצמ:טנגייא

 .יילַצילַאּפ.ךעלטכירעג ,יײצילָאּפ-סגנושרָאֿפסױא :ןענַאגרָא עקידרעטַײװ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא

 עלַאּפיצינומ ןביז ןוֿפ ,ךַאװ-עקטַאגָאר ןוא קרַאמ-טעדנַאט ןוֿפ ןטמַא ,גנוליײטּפָא רעש

 שזַארטס,) יײצילָאּפ-סגנונעדרָא 'רעג ױזַא רעד ןוֿפ ןוא רעגַארּפ םעד ץוחַא ןעלקריצ

 *צָארּפ קיצרעֿפ ;ןדליג ןָאילימ בלַאה ַא ךרעב ןֿפָארטַאב טָאה טעשזדוב ריא .(יַאניַלצילָאּפ

 ס2יייַזיִלֲאּפ עמייהעג יד ןטלַאהסיױא ףיוא ןעגנַאגעג זיא ןוֿפרעד

 .557 יב ,ןטרָאד

 .עכ1 'ב ןטרצד 69

 ,55/ יב ןטרָאד 60

 .ןטרָאד 41

 .ה"א 108 *ז ,װ"צד ,צבוה 2



 ירא טירגנָאק יא ןדי 34

 טנעדיוערּפ-עציװ רעד ןענַאטשצג זיא יײצילָאּפ רעלַאּפיצינומ רעצנַאג רעד ןוֿפ שארב

 רעשילױּפ רעכיוה ַא ,רעטעֿפ ןַײז =יקציװָאבול שוצדַאט עשרַאװ טָאטש רעד ןוֿפ

 ןָא ןבעגעגרעביא עיצַארעדעֿפנָאק רעציװָאגרַאט רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טָאה ,ריציֿפָא

 רעד טָאה טציא .ןסור יד ןוֿפ טנעה יד ןיא עיזיויד עשילױּפ עצנַאג ַא ףמַאק םוש

 עטוג ןיא ןעװעג זיא רע .עיצקַא עשיליוּפ-יטנַא יד עשרַאװ ןיא טריֿפעגנָא קינעמילּפ

 טצברַאעג שינָאמרַאה טָאה יײצילָאּפ עלַאּפיצינומ יד ןוא ,ןיקצעינשזָאר !נעג טימ ןעגנוָיצַאב

 רעד ןעניד ןעק טעברַאנעמַאזוצ ַאזַא ןוֿפ עיצַארטסוליא ןַא יו .עירעמרַאדנַאשז רעד טימ

 גנולייטּפָא-סגנוניוװ יד ןענַאטשעג זיא טכַאמ סיקציווָאבול רעטנוא :טקַאֿפ רעקידרעטַײװ

 ,ןריציֿפָא 1000 ןעגנוניֹווװ טימ ןגרָאזַאב טֿפרַאדַאב טָאה סָאװ ,טמַא ןלַאּפיצינומ םַײב

 ןוֿפ טּפעלשעג ןעמ טָאה ףיורעד טלעג סָאד ;ןלַאטש טימ דועֿפ 1000 ןוא רענלעז 0

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא טלעג סָאד זיא ,ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא'ס יװ .טָאטש רעד

 -בַאטש םעד) ַאטורוק 'נעג ןוא יקצעינשזָאר ,יקציוװָאבול ןוֿפ סענעשעק יד ןיא ןעגנַאגעג

 ןדליג 60.000 וצ ןעמוקַאב דנָאֿפ םעד ןוֿפ טָאה ייז ןוֿפ רערעדצי ; (ןיטנַאטסנָאק ןוֿפ ףעש

 ןוֿפ םעטסיס יד טשרעהעג ללכב עשרַאװ ןיא טָאה הלשממ סיקציווָאבול רעטנוא .רָאָי ַא

 יד ףיא ןה ןסַאּפוצֿפױא טַאהעג טָאה יקציווָאבול .ןעגנוסערּפסיױוא ןוא תוֿבנג ענעֿפָא

 זיא טיײקיצרַאהטוג ןוֿפ לטנַאמ ןרעטנוא .סנכערברַאֿפ עשיטילָאּפ יד ףיוא ןה ,עלענימירק

 ערעיײז ףיוא ןוא ,רענָאיצולָאװער ןגנוי ןייא טינ ץצענ ןַײז ןיא ןעיצוצנַײרַא ןטָארעג םיא

 .ערעירַאק ןַײז טכַאמעג רע טָאה סעציילּפ

 רעד ךָאנ) *יצילָאּפ-סגנושרָאֿפסױא , סיקציווָאבול ןרָאװעג זיא טנַאקַאב סרעדנוזַאב

 .ימירק ןוֿפ סעיצקנוֿפ טקינײארַאֿפ טָאה סָאו ,(?ײצילָאּפ עמייהעג , יד--גנוריזינַאגרָאצר

 טנפה יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ייצילָאּפ עקיזָאד יד .גנוכוזרעטנוא רעשיטילָאּפ ןוא רעלענ

 ,דַײי ןוֿפ לייט ,ןקַאלָאּפ ןוֿפ לייט ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עדנַאב-רעביור רעטושּפ ַא ןוֿפ

 ןוֿפ לעיצעּפס ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ טלעג ןסערּפסױא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ןוא

 .הש מ גנוינטַאג רעטנַאקַאב רעד ןרָאװעג זיא רעסערּפסױא-טּפיױה רעד .רעשידִיי רצד

 ןיקציווָאבול ןוֿפ טנַאה עטכער יד ,םיובנריב (ףצזוי שּוצטַאמ רצדָא) לסוי

 וצ קיטיײנ רַאֿפ ןעניֿפעג רימ .יקצעינשזָאר 'נעג םַײב ךיוא שטנעמ רצנעגייא ןַא ןוא

 ,טלעװרעטנוא רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ רעיײטשרָאֿפ ןשיּפיט ןקיזָאד םעד ןוֿפ דליב ַא ןבעג

 רָאנ טינ ןוא-- רעשידִיי רעד ןיא טנַאקַאב טיירב ןעוװועג ןרָאי ענעי ןיא זיא סָאװ

 ןֿפרַאװ םִיעוּתעּת-םישעמ סמיובנריב ןוא סיקציווָאבול ןוֿפ עטכישעג יד .עשרַאװ -- רעשידִיי

 טשרעהעג טָאה סָאװ ,טכַאמ רעד ןוֿפ תוהמ ןשילַארָאמ-שיטילַאּפ םעד ףיוא ןַײש עלצה ַא

 .גריב ןגצוו טקורדעג ןעװעג ןיוש זיא סָאװ ,סָאד ןה ַײברעד ןצונַאב רימ .ןליױּפ רעביא

 54 ןוויּכרַא יד ןיא ןענוֿפעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד רקיצ רעד ךיוא ןוא ,ןעמיוב

 קנעש ןיא ָאד .רעקנצש ַא ןטַאט ַא ַײב עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא םיובנריב

 רעטעּפש .ןייג טלָאװעג טינ רע טָאה רדח ןיא ,גנויצרעד עטשרע ןַײז ןעמוקַאב רע טָאה

 רעבירַא זיא הלשממ יד תצב .ןעבָאב ןַײז ַײב טֿפעשעגנַײװ ןיא רעֿפױקרַאפ ַא רע טרצוו

 ןיא .ײמרַא רעשיסור רעד ןוֿפ ןריטרצזעד יד טרסמ ןוא רוסמ ַא רע טרעוװ ,ןסור יד וצ

 רעריֿפנָא ןרַאֿפ םיא טמיטשַאב סָאװ ,ןיקציווָאבול וצ טסניד ןיא רעבירַא רע טייג 0

 רעד ףיוא .רענידזיוה ןוא ןעלדיימטסניד ןוֿפ לָארטנָאק רַאֿפ ָארויב ןשיטָאטש םעד ןוֿפ

 ךִיי סלַא קידנבָאה טינ .ןעױרֿפ עשידִיי קינײװ טינ טנורגּפָא םוצ רע טריֿפ צלעטש

 טָאה סע ;רעטמַאַאב רעלעיציֿפַא ןייק ןַײז טנעקעג טינ םיובנריב טָאה ,טכער-רעגריב ןייק

 -לוֿפ עלעיצעּפס ןוֿפ דוסי ןֿפױא ,ןָאזרעּפ עטַאװירּפ ַא יו קיטעט זיא רע וַא ,ןסייהעג

 65 ן,טטסוט14210.

 יקצַאנכָאמ יליזַצאב ןוֿפ ושָארב ענעטלעז יד זיא רוקמ רע טקורד ע ג רעטסקיטכיװ רעד 4

 ןעמָאנ ןרעטנוא ,(ןטקַאיסטכידעג יד וצ טירטוצ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טַאקָאװדַא רעװעשרַאװ א---1/1008מ20141)

 .1830 ןיא סױרַא ,קעפועב 3114



 טו ר ןלייא.לערצאק ןיא ןיאי

 ןלָאקָאטָארֿפ ענַײז :ןטסָאט ןכױה ַא ָאד רע טמענרַאֿפ רעבָא ןתמא רעד ןיא ,ןטכַאמ
 רעד ןיא עירַאלעצנַאק רעדנוזַאב ַא טָאה רע ;ריּפַאּפ ךעלטמַא ףיוא ןבירשעג ןענַײז

 ןוא זױהטָאר ןיא זױהטסערַא םעד רעביא הנוממ רעד זיא רע ;יײצילָאּפ רעלַאּפיצינומ

 טביולרעד םיא טָאה יקציווָאבול .טלעג-טיזָאּפעד ןוֿפ ןעלסילש יד ךיז ןעניֿפעג םיא ַײב
 טימ ךיז טדניברַאֿפ םיובנריב ןוא ,טסולג ץרַאה ןַײז ליֿפױו ןטנעגַא עמייהעג ןבָאה וצ

 ןַײז .ןֿפליהעג ענַײז סיוא ןטרָאד ךיז טבַײלק ןוא םיֿבנג ןוא "?סרעסַאּפ , רעװעשרַאװ יד

 רעד טינ ןענַײז ןטסנידרַאֿפ ענַײז רעבָא ,שדוח ַא ןדליג 150 טֿפערטַאב טלַאהעג
 .רעסערג ךרע

 רעד יו .עיצַאקָאװָארּפ ןוא שזַאנָאיּפש ןשיטילָאּפ טימ םיובנריב ךיז טמענרַאֿפ ביײהנָא ןיא
 ךרוד סױרַא רע טמוקַאב זיױהטָאר ןיא עטלעטשעגנָא-זיױה ןוֿפ טמַא ןרעביא רעטלַאװרַאֿפ

 רעטנוא ןעייטש סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןגעוו תוצידי סרעניד ןוא ךעלדיימטסניד יד ןוֿפ סעקנושַארטס
 רע טלַאה ,לשמל ,ױזַא .עטמַאַאב וליֿפַא ןוא רעגריב ענעעזעגנָא ןגצוו טַאלג רעדָא ,דשח ַא
 םיא טיג ןעמ .יקצעבול-יקצורד רעטסינימ-ץנַאניֿפ םענוֿפ זיוה סָאד טכיזֿפױא ןַײז רעטנוא
 רע טרעװ 1821 רָאי ןיא ;טנגוי רעשימעדַאקַא רעד ןשיװצ שזַאנָאיּפש םעד רעביא ךיוא

 ךיז ןענרעל סָאװ ,ןטנעדוטס עשיליוּפ יד ןרינָאיּפשוצכָאנ ידּכ ,דנַאלשטַײד ןייק טריגעלעד
 עשיטילָאּפ-לַאקידַאר טשרעהעג טלָאמעד ןבָאה ןטעטיסרעווינוא עשטַײד יד ןיא .טרָאד
 טכעלש טינ רעבָא טדער ,ץראה-םע רעמוקלוֿפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םיובנריב .ןעגנומיטש
 סױרַא וליֿפַא טערט ,טנעדוטס ַא רַאֿפ טרָאד ךיז טדײלקרַאֿפ רע ןוא ,שילױּפ ןוא שטַײד
 ןוא םויטָאּפסעד ןגעק סעדער עקידרעַײֿפ טלַאה ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ עשיטנעדוטס ףיוא

 עכלעוו ,ןטנעדוטס עשיליוּפ ריֿפ ןריֿפרַאֿפ וצ םיא טָארעג םעד ךרוד .עיצולָאװער רַאֿפ
 55ללצילַאּפ רעד רעביא טיג רע

 .נריב ןוֿפ טעטילַאיצעּפס-טּפױה יד ןעוװעג טינ זיא שזַאנָאיּפש רעשיטילָאּפ רעבָא

 .טלעג ןכַאמ ןעק'מ ּוװ ,םינינע-סגנושרָאֿפסױא ענעי םיא ןענַײז ןצרַאה םוצ רעמ .ןעמיוב
 רעקיצניו רע טָאה ריא רַאֿפ ןוא טנעקעג רעסעב רע טָאה הֿביֿבס עשידִיי יד יװ תויה

 ענעטילעג ןטסיימ םוצ יד .ריא ףיױא רקיע רעד ךיז רע טרירטנעצנָאק ,טַאהעג ארומ
 ןטימ ;סרעמערק ןוא םירחוס עשידַײ יד ןענַײז ןשזַאטנַאש עטצענערגַאבמוא ענַײז ןוֿפ

 רעגײטשַא ױזַא .ןיקצעינשזָאר ןוא ןיקציווָאבול טימ ךיז רע טלייט טלצג ןטסערּפעגסױא

 עקיסעמנַאלּפ עטיירב ַא ןעמונעגרעטנוא ןוא ייז טימ טכַאמעגּפָא 1823 ןיא רע טָאה

 -עגנָא ??.רעלָאט טנזיוט 5--4 גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןסערּפוצסױא עיצַארעּפָא
 ייז ןַא ,םירחוס ענעדיײשַאב ייווצ טקידלושַאב טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןוֿפ רע טָאה ןביוה

 ןוא ןטנעגַא ענַײז ןוֿפ תודע עשלַאֿפ טגנערב רע ;הרוחס רעטעֿבנגעג טימ ןעלדנַאה
 ,ןענַאטשרַאֿפ ףּכיּת ןבָאה עשרַאװ ןיא םירחוס עשידִיי יד .רעבלעוועג ערעייז טעמתחרַאֿפ

 רַאֿפ טכַאמענּפָא םיא טימ ןבָאה ןוא ,ןצענערגַאב טינ טימרעד ךיז טצוװ םיובנריב זַא
 ןעמוקַאב ןוא רענזָאּפ יול ריֿבג םעד טרישזַאטנַאש רע טָאה םעד רעסיוא ;רעלָאט 400
 ןעװעג ךיוא זיא רעגייא המלש ריֿבג רעװעשרַאװ רעטנַאקַאב רעד ;ןדליג 900 םיא ןוֿפ
 ןעמיוּבנריב טקישעגסױרַא יקצעינשזָאר 'נעג טָאה םעדכָאנ ךַײלג .תונברק ענַײז ןשיווצ
 ,קצנילּפ ,ןיבָארד ,ןילעשז ,ץּפרעש ךעלטעטש יד טכוזַאב טָאה רע .ץניװָארּפ רעד רעביא
 רעד וצ .ןיצנעיוש ןוא קצָאלּפ ,וָאטַאּפָא ,קצַארעס ,ווָארגנעװ ,שינסַארּפ ,קסלעשַאנ

 ,טלעג ןסַײר טרָאֿפ םיובנריב זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןיוש ןענַײז גנורעקלעֿפַאב רעשידַיי
 ןעמונעג סנטַײצַײב ןיוש ןעמ טָאה ןטקנוּפ עקינייא ןיא ,הללי ַא ןרָאװעג םוטעמוא זיא סע
 טינ ןעמ טָאה רעמָאט ;םערָא ןוא ךַײר ןבעג טזומעג ןבָאה סע ,טלעג םיא רַאֿפ ןבַײלק

 ןקיבלעז םעד רעטנוא ץלַא ,רעבלעװועג יד טצמתהחרַאֿפ ףֹּכיּת םיובנריב טָאה ,ןבעגעג
 טושּפ רע טָאה ,לשמל ,ץּפרעיש ןיא .הרוחס עטעֿבנגעג ןענוֿפעג טָאה רע זַא ,דיירסיוא

 ,לצילָאּפ רעמיײהעג ןגעװ יּפַאק ,1 יב ,יזַאנעקשֵא ךיוא :קבפפנזמ ,ו"צד ,יקצַאנכָאמ 65

 .ןדליג 8 ןוֿפ טרעװ םִעֹד טָאהעג טלָאמעד טָאה רצלָאט ַא 6
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 רע טָאה - טינַא ,רעלָאט 400 ןבעג ןסייהעג ךיז טָאה ןוא ריעה-ינפ יד ךיז וצ ןֿפורעג
 רעטעּפש ;ןטייק ןיא ןדימש ןוא ןריטסערַא וצ םענייא ןדעי טכער רע טָאה - טרעלקרעד

 עשרַאװ ןייק סגעווקירוצ ףיוא ןוא רעלָאט 600 זיב עיצובירטנָאק יד טרעכעהעג רע טָאה

 .עגסיוא רע טָאה קצָאלּפ ןיא .רעלָאט 600 עַײנ טסערּפעגסױרַא ץּפרעש ןיא רע טָאה

 .רעלָאט 500 *עקווּוּפַאל , ןעמוקַאב םעד רעסיוא ןוא רעלָאט 1227 סרעמערק יד ןוֿפ טסערּפ

 .רעטילימ ןוא ריֿבג רעֿבושח ַא רעייז טניוװעג טָאה עשרַאוװ ןיא טנגעג רעװָאבישזג רעד ןיא

 רעוט-ללּכ ןשידיסח ןטנַאקַאב רעטעּפש םענוֿפ רעווש רעד) ןַאמנזַײא לאירֿבג טנַארעוװיל

 ןיא םיא וצ ןעמוקעג לָאמ ןייא םיובנריב זיא ,הריסמ ַא קידנצונסיוא .(סצווירּפ היעשי

 עסיורג ַא טעמתחרַאֿפ ןוא ןעמרַאדנַאשז ןוא ןטנעגַא הרֿבח רעצנַאג ןַײז טימ טֿפעשעג

 ןייק טלָאצַאב טינ הרוחס רעד רַאֿפ טָאה ןַאמנזַײא זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא הרוחס עיטרַאּפ

 .דליג טנזױט 90 רעביא ןוֿפ עמוס עקיזיר יד טכַאמעגסיוא ןבָאה ןלָאז סָאװ ,ןרעַײטש

 ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ,הסיֿפּת ןיא ןַײרַא םיא טצצעז ןוא ןענַאמנזַײא טריטסערַא רע

 צכלעוו ,רעלָאט 1500 רַאֿפ ךרוד טינ םיא טימ טמוק רענעי זיב ,םיֿבנג עלענָאיסעֿפָארּפ

 טלעג טסערּפעגסױא טָאה םיובנריב ?"ךיז ןשיװצ ןלייטעצ יקציווָאבול ןוא םיובנריב

 טגעלֿפ רע עכלעוו טימ ,סרעמערק עמערָא ַײב ךיוא רָאנ ,םירחוס עכַײר ַײּב רָאנ טינ

 רעד רַאֿפ דלוש יד ןוא םיבנג ןלעטשנָא טגעלֿפ רע .תוירזכַא רעמ טימ ךָאנ ןייגַאב ךיז

 ןּפעלשסױרַא םורַא ױזַא ןוא ןקינַײּפ ,ייז ןריטסערַא ,ןדִָיי עמערָא ףיוא ןֿפרַאװֿפױרַא הֿבנג

 ,עטצעל סָאד

 וצ .םידיסח יד טימ ףמַאק סמיובנריב רָאֿפ ךיז טימ טלעטש לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 זיא לָאצ רעייז רעבָא ,ןעוועג טינ םידיסח ךס ןייק ךָאנ עשרַאװ ןיא ןענַײז טַײצ רענעי

 לדּתשמ טסיזמוא ךיז ןבָאה םיליּכשמ ןוא םידגנתמ עקינייא .ןסקַאװעג רעמ ןוא רעמ ץלַא

 םיובנריב ."עטקצעס, ענעמוקעגֿפױא ַײנ יד ןטָאברַאֿפ לָאז ןעמ ,טכַאמ רעד ַײב ןצוועג

 רע ןוא ,הסנרּפ ןוֿפ לַאװק ַא ןרעו םיא רַאֿפ ןענעק םידיסח יד זַא ,טקעמשרעד טָאה

 ןעמ זַא ,לעֿפַאב ַא ןעמ טרַאװרעד גרוברעטעּפ ןוֿפ זַא ,(1823-1822 ןיא) גנַאלק ַא טזָאל

 (םידיסח יד ןֿפורעג ןְקַאלָאּפ יד ןבָאה ױזַא) *עטקעס-ןטיסוה, רעד ןוֿפ ןדִיי עלַא לָאז

 םידיסח יד .תואּפ ןוא דרָאב ייז ןרעשּפָא ןוא רוטנַאדנעמָאק-ץַאלּפ רעד ןיא ןעגנצרב

 .קציווָאבול טנעדיזערּפ.עציו םוצ םיהילש טקישעג ןוא ןרָאװעג טרעדורעגֿפױא ןענַײז

 -רענָא תמאב טָאה גרוברעטעּפ ןיא עיסימָאק ַא זַא ,טרעלקעגֿפױא ייז טָאה רעטצצל רעד

 ןבָאה וצ ייצילָאּפ רעד ןלױֿפַאב ןוא רעכעלדעש ַא רַאֿפ "עטקעס-ןטיסוה, יד טנעק

 ןוֿפרעד ףֹּכיּת טָאה םיובנריב .קיטכיר ןעוועג עקַאט ֿבגַא זיא סָאװ ?*,החגשה ריא רצביא

 ןױהטָאר ןיא םיא וצ ןעגנערב ןוא םידיסח יד ןּפַאכ טגעלֿפ ןעמ :טֿפעשעגַא טכַאמעג

 טינ ןבָאה סָאװ ,עמערָא יד רָאנ ןבָאה ןטילעג רעבָא ;תואּפ ןוא דרעב יד ןרעשוצּפָא

 די ןיא ןעמיובנריב ןבעג טזומעג ןבָאה עכַײר יד ,ןֿפױקוצסיױא ךיז סָאװ טימ טַאהעג

 .ןרָאװעג לוצינ םורַא ױזַא ןענַײז ןוא ןַײרַא

 זיא סע .רועיש ַא ןָא ןעגנַאגַאב םיובנריב זיא ןשוַאטנַאש עכעלנע ןוא עכלעזַא

 ןדליג עטיור 800 ףיוא לסקצעוו ַא טשלעֿפעג הרֿבח סמיובנריב טָאה לָאמ ןייא זַא ,טנַאקַאב

 ןלַאֿפעגנַײרַא זיא לסקעװ רעד ןוא שטיוװָאלדנעמ לקנעי רחוס רעװעשרַאװ ןכַײר ַא ןוֿפ

 ןוא ןברָאטשעג זיא שטיוװָאלדנעמ .רענידרעמַאק סטשריֿפסיורג םעד ןוֿפ טנעה יד ןיא

 -עגטסעֿפ טָאה טכירעג סָאד ;לסקעװ ןטיול ןלָאצ וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה םישרוי ענַײז

 לעֿפַאב ַא טיול ,םיובנריב טָאה טלָאמעד .עטשלעֿפעג ַא זיא טֿפירשרעטנוא יד זַא ,טלעטש

 ןוא ןיז ריֿפ :שטיװָאלדנעמ עילימַאֿפ עצנַאג יד הסיֿפּת ןיא טצעזעגנַײרַא ,ןביוא ןוֿפ

 ןוא םיֿבנג ןשיװצ ייז ןטלַאהעג ןוא ,ןעױרֿפ ערעיײז טימ םענייא ןיא ,סמעדייא ַײרד

 ןֿפָארטַאב טלָאמעד ןבָאה רצלָאט 1500 126 'ב ,'ד 'א 'א :ךױא עו ;ןטרָאד ,יקצַאגכָאמ 7
 .ןדליג 0

 .ןטרָאד ,יק צָאנַכָאמ 8
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 .סיורג םענוֿפ ןליוו רעד, זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג ַײברעד ןוא טקינַײּפעג ,ןעױרֿפנסַאג

 עלַא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ .?ןלָאצַאב לסקעװ םעד ןלָאז ייז זַא ,זיא ןיילַא טשריֿפ
 שטיווָאלדנעמ החּפשמ יד ךיז טָאה ,ןרָאװעג קנַארק הסיֿפּת ןיא ןענַײז עטריטסצרַא
 .סיוא ייז ןבָאה ףוס לּכ ףוס ןוא ,לסקעװ ןשלַאֿפ ןטיול ןלָאצ וצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק
 ,לַאֿפ רצקיצנייא רעד טעמּכ ןעװעג ןזיא סָאד ?.ןרָאװעג טַײרֿפַאב ןענַײז ןוא טריֿפעג
 ,ןבעגעגנַײא טינ ךיז טָאה שזַאטנַאש סמיובנריב ןעוו

 ןעמ ןוא ןדָאטעמ-סגנושרָאֿפסױא סמיובנריב טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענַײז טָאטש ןיא
 רעשיטקַאֿפ רעד ןעװעג זיא רע .טנעה יד ןיא םיא וצ ןלַאֿפוצנַײרַא טרעטיצעג טָאה
 תונּברק ענַײז טקינַײּפעג טָאה רע ּוװ ,ןױהטָאר ןוא זױהטסערַא םעד רעביא רעשרעה
 עּפָארייײא רעקיטלָאמעד רעד ןיא הסיֿפּת ןייק סָאװ ,םייוניע עכלעזַא טימ - ןעױרֿפ וליֿפַא --
 ,ןעגנַאטש ענרעזַײא טימ ,ןשטַײב טימ ןעװעטַאק טזָאלעג ייז טָאה רע .טנעקעג טינ טָאה
 .סצרַא ייר עצנַאג ַא .המודכו רעסַאװ ןייק ןבעגעג טינ ןוא גנירעה טימ רָאנ טוַײּפשעג
 ,ליר ,ןָארטיצ) הסיֿפּת ןיא ןברָאטשעג ןענַײז ןוא ןטלַאהעגסױא טינ ןבָאה עטריט
 עטמירַאב יד ןעװעג זיא ןױהטסערַא ןוֿפ רעגרע ךָאנ .(גרעבנעטַאל ,שטיװָאלומש
 ,עשרַאװ לייט ןטלַא םעד ןיא ןָאיטסַאב רעטרצעיומעג ַא ןעוועג זיא סָאד .*עינוװָאכָארּפ,
 :רעװלוּפ ַא רַאֿפ טנידעג ןָאיטסַאב רעד טָאה רעירפ .לָאמַא רָאג ןוֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ
 רערעטצניֿפ רעקיזָאד רעד ןיא .הסיֿפּת ַא טכַאמעג ןוֿפרעד ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא ןיזַאגַאמ
 ערעװש ןטלַאהעג ךעלטנייועג ןעמ טָאה ,ךעלרעטסנעֿפ עניילק ץנַאג טימ ,עדַײּבטג
 זיא טָאטש ןיא הללק עטסערג יד ,סיֿפ ןוא טנעה יד ףיוא ןטייק טימ ,רעכערברַאֿפ
 םיובנריב ןבָאה ָאד טָא ."עינװָאכָארּפ רעד ןיא ןרעו טלױֿפרַאֿפ טסלָאז וד , : ןעוועג
 :רַאֿפ סרעדנוזַאב ייז רַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטריטסערַא ענעי ןטלַאהעג יקציווָאבול ןוא
 רענעגייא ןַײז ןיא הסיֿפּת ַא ךָאנ טנדרָאעגנַײא םיובנריב טָאה םעד רעסיוא .טקידניז
 ,לרעמיצ רעטסניֿפ ַא ןעװעג זיא סָאד ;(וָאנַארומ---טנַײה) קרַאמדרעֿפ ןֿפױא ,גנוניווו
 ,תונברק עטלייװרעדסיוא לעיצעּפס יד טימ ןענעכערּפָא ךיז טגעלֿפ רע וו

 ןעמיובריב זיא ,שזַאטנַאש ןוא גנוסערפסיוא רעקידתוירזכַא ןוֿפ ןדָאטעמ יד קנַאד ַא
 יקװעלַאננ טנגעג רעשיליוּפ ַא ןיא רע טָאה טניוװעג .ןגעמרַאֿפ סיורג ַא ןכַאמ וצ ןטָארעג
 :טטעברַא ןַײז רעבָא ,ןדַיי ןוֿפ טצעזַאב ןעועג טינ טלָאמעד ךָאנ ןענַײז ווָאנַארומ ןוא
 רעװעשרַאװ יד .גנורעקלצֿפַאב עשידִַיי יד רקיצ רעד ןבילברַאֿפ קידנעטש זיא דלעֿפ

 דָארג .םישעמ ענַײז עלַא ןגַײװשרַאֿפ ןוא םיא רַאפ ןקור םעד ןגייב טזומעג טָאה הליהק

 ,ױזַא .םיא ןלעטשוצנגעקטנַא טגעוורעד תונברק ענַײז ןוֿפ ןדִיי עטושּפ רָאּפ ַא ךיז ןבָאה
 םיא ןגָאלקרַאֿפ טלָאװעג ןוָארב הילדג רעמערק רעװעשרַאװ רעליטש רעד טָאה ,לשמל
 ןענעֿבנגוצכרוד םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא טוװּורּפעג לָאמ עכעלטע ןוא טשריֿפסיױרג ןרַאֿפ

 טּפַאכעג םיא ןבָאה ןטנעגַא סמיוכנריב רעבָא ,גָאלקנָא ןַײז טימ רעדעוולצב ןיא ךיז
 טַאהעג ךיוא טָאה ףוס ןכעלנע ןַא ?".הסיֿפּת רָאי 2 טימ טלָאצַאב רַאֿפרעד טָאה רצ ןוא
 | ?גלַאטנעמולב לקצי ןַאמרוֿפ רעד ,אנוש רעדנַא סמיובנריב

 ןעגנַאלק ןייגרעד ןביוהעגנָא ךָאד טכַאמ רערעכעה רעד וצ ןבָאה ףוס לּכ ףוס
 םיא ףיא הריסמ עטשרע יד ןעװעג זיא 1822 רָאי ןיא ןיוש .םישעמ סמיובנויב ןגעוו
 ןגעק יװ גנושרָאֿפסױא ןַא םיא ןגעק ןריֿפרַאֿפ טלָאװעג טָאה'מ ןוא ,טכירעג-לַאנימירק םוצ
 .יקציוָאבול ןָארטַאּפ ןַײז ףליה וצ ןעמוקעג םיא זיא ָאד רעבָא .ןָאזרעּפ רעטַאװירּפ ַא
 .ייֵציִלָאּפַא ןיא םיובנריב ףעזוי, :ןבירשעג רע טָאה ןינע םעד ןגעוו טרָאּפַאר ןַײז ןיא
 טלעיצעּפס טיול ןוא גָארטֿפױא ןטיול זיא ,טוט רע יװ ןוא טוט רע סָאװ ,ץלַא ;טנעגַא

 ,(עשרַאװ) *טנַײה ןיא ןעמיובנריב ןגעװ ןעלקיטרַא צנַײמ ךיוא ל"ג8 ;126 'ב ,'ד 'א 'א 69

 .1931 טסוגױא

 .ןטרָאד ,יק צַא נכ ָא מ ךיוא ,לטיּפַאק רעטצעל ,1 'ב ,יזַאנצקשַא 0

 .ןכפענזג ,יק צַא גכ ָא מ ךיוא ,126 'ב ,'ד 'א 'א 21
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 טניימ'פ) ףעש ןַײז וצ ןיעװ טקישעגּפָא ןֿפרַאד םיא ןגעק ןגָאלקנָא יד .סעיצקורטסניא

 סױרַא טפור--טגָאזעג רעטַײװ טרָאּפַאר םעד ןיא טרצוו---םיובנריב , ."!ןיקציווָאבול וצ

 רע טקצד סנכערברַאֿפ ןוא תוחיצר ערעייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ענעי ןוֿפ האנש יד ךיז ןגעק

 טינ טצװ ,יקציווָאבול ,רע ןוא ??,'ייז ןוֿפ ןעמוק ןגָאלקנָא יד ןוא ,ףעש ןַײז רַאֿפ ףיוא

 טזומעג ןכב םיא טָאה טכירעג סָאד .טנעגַא ןַא םענַײז ןעלװצַאב לָאז'מ זַא ,ןזָאלרעד

 טצוועשובעג לַאֿפ םעד ךָאנ טָאה םיובנריב ןוא ,ןטמַאַאב ןלעיציֿפָא ןַא רַאֿפ ןענעקרענָא

 .רָאי ייווצ רעכעה טרעטשצגמוא

 ןַײז ןגעװ תועידי אֿפוו טשריֿפסױרג םוצ ןעגנַאגרעד ןענַײז זַײװקיצניײא רעבָא
 לַאירעטַאמ ןעלמַאז ןעמונצג טָאה (יילש) רעדעװלעב ןוֿפ יײצילָאּפ-רעטנָאק יד .גנוריֿפֿפױא
 -עגנָא ךיז טָאה ןענַאגרָא עשִיײצילָאּפ ייווצ עקיזָאד יד ןשיװצ ןוא ,םישעמ ענַײז ןגעוו
 ףֹּכיּת ןבָאה ןטנעגַא עמייהעג עשידִיי יד .ףמַאק רענעסיברַאֿפ ןוא רעקידתונשקצ ןַא ןביוה
 ,ןייגרעטנוא םַײב טלַאה ןרעטש סמיוכנריב זַא ,הליהק רעװעשרַאװ רעד ןסיוװ טזָאלעג
 טימ טשריֿפסױרג םוצ ךיז טדנעװעג ןוא טומ ןעמוקַאב ןֿבָאה רעריֿפ.הליהק יד ןוא
 ףיוא ןזיװעגנָא הליהק יד טָאה גָאלקנָא םעד ןיא .ןעמיובנריב ןגעק גָאלקנָא ןכעלטֿפירש ַא
 קנַאדַא ;ןטילעג ליֿפ ױזַא טָאה גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד עכלעו ןוֿפ ,סנכערברַאֿפ ענַײז
 רעכעלקערש ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןענַײז ןוא ןריטָארקנַאב טזומעג םירחוס ךס ַא ןבָאה םיא
 ןעמוקעג ןענַײז סע ?.טכירעג םוצ ןעיצוצ םיא לָאז'מ ,ןטעבעג טָאה הליהק יד ןוא ,טיונ
 -סיורג םענוֿפ לעֿפַאב ןטיול ןוא ,ןקַאלָאּפ עכַײרסולֿפנַײא עקינייא דצמ ןגָאלקנָא ךיוא
 ןרָאװעג טצעזעגנַײרַא 1824 יִלֹוי ןט11 םעד ןֿפליהעג ענַײז ַײרד ןוא םיובנריב זיא טשריֿפ
 יקצעינשזָאר ןענָארטַאּפ ענַײז ןוֿפ הצע רעד טױל ,םיובנריב זיא טלָאמעד ??.הסיֿפּת ןיא
 ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא ןוא ןביולג ןשילױטַאק םוצ טייהרעליטש רעבירַא ,יקציוװָאבול ןוא
 -טכער ַא יװ טינ ןטּפשמ םיא לָאז ןעמ ,ןעװעג זיא ַײברעד הנווּכ יד *;שּועטַאמ ףעזוי
 סָאװ ,יײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןטמַאַאב ןכעלטסירק סלַא רָאנ ,ןָאזרעּפ עטַאװירּפ ןוא ןדִיי ןזָאל
 זיא ןינע ןַײז ,ןֿפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סָאד .םיא רַאֿפ רעקיטסניג ליֿפ ןעוועג טלָאװ
 טָאה טשריֿפסױרג םענוֿפ שטנּוװ ןטיול .רעטסינימ:ץיטסוי םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 לָאקָאטָארּפ ןיא לָאזמ זַא ,יאנּת ַא ַײברעד טלעטשעג רעטכיר .שרָאֿפסױא םעד ןעמ
 .ליצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ עטמַאַאב ערעכצה ןריטעמָארּפמָאק ןעק סָאװ ,ץלַא ןדַײמסיױא
 יד ןיא רעבירַא זיא ןינע רעד ןוא ,ןַײז םיּכסמ טלָאװעג טינ וצרעד טָאה רעטכיר רעד
 יד ןקידנערַאֿפ וצ ןסָאלשַאב טָאה רעטצעל רעד ??,רָארוקָארּפ ןכעלרעזייק םענוֿפ טנעה
 ךעלציּפש ענעדיײשרַאֿפ ךרוד רעבָא ,1825 יַאמ ןיא עיסעס-םייס רעד וצ גנושרָאֿפסױא
 סמיובנריב .ןינע םעד ןּפעלשרַאֿפ וצ ןטָארעג יײצילָאּפ רעד ןוֿפ דנַײרֿפ סמיובנריב זיא
 ןיא ,רעטעּפש רָאי ףנַיֿפ טימ טשרע טכירעג-עיצַאלעּפַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סעצָארּפ
 .18230 ץרעמ

 -סױרַא טָאה ןוא לירּפַא ןט7 ןויב ץרעמ ןט22 םענוֿפ טרעיודעג טָאה סעצָארּפ רעד
 ַײב ןה ,ןדִיי יד ַײב ןה ,טָאטש ןיא גנוגערֿפױא ןַא ןוא סערעטניא ןקידלַאװג ַא ןֿפורעג
 טינ ןוא רעמ טינ ןעמונעגמורַא ןבָאה ןטקַא-סגנוקידלושַאב סמיובנריב .ןקַאלָאּפ יד
 גנורעקלצֿפַאב יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .דנעב עבָארג 105 רעביא יװ רעקיניײװ
 ןדָאש ַא ןטילעג םישעמ ענַײז ךרוד ןבָאה רצוא-הכולמ רעד ןוא (עשידִיי יד ךעלטנגייא)
 עלַאסָאלָאק ַא ןעוועג טַײצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,ןדליג עשיליוּפ ןָאילימ ןבלַאה ַא ךרעל ןוֿפ

 ,טרָאד ,קצַאנכָאמ 2

 .ןטרָאד 2

 .לטיּפַאק רעטצעל ,1 'ב ,ו"צד ,יז ַאנע קשַא ךיױא ,120 'ב ,ד יא 'צ 14

 .ןטרָאד י,קצצנכָאמ +

 ,ם3551 ווצד ,יק צָאנכָאמ 6
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 םיובגריב זַא ,ןזַײװרעד וצ טימַאב ךיז ןבָאה ןזַײרק עטמיטשעג שיטימעסיטנַא יד ??.עמוס
 ;רעלדניוװש ןוא ןטנעגַא ןענַײז ןדִיי ֿבור'ס זַא ןוא ןדִיי ַײב ונימב דיחי ןייק טינ זיא
 זיא סָאמ רעטסערג רעד ןיא זַא ,ןזיװעגנָא ןוא טקידיײטרַאֿפ ךיז ןּבָאה ךוּפיהל ןדִיי יד
 ,רעגיוזטולב ר עי ז ןעוועג םיובגריב

 ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד תעב ,רעטעּפש רימ ןעניֿפטג סעצָארּפ םעד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא

 ,יקסניברַאג רָאסעֿפָארּפ ,טַאר-לַאּפיצינומ רעװעשרַאװ ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד ,1831--10
 ןטלַאהסױא לָאז יז זַא ,גנורעקלצֿפַאב רעשידִיי רעד וצ טרילעּפַא גנוציז ַא ףיוא טָאה
 טריוויטַאמ ױזַא ַײברעד ןוא ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןדִיי רַאֿפ ןלוש ערַאטנעמצלע

 שזַאנָאיּפש ןדִיי ןשיװצ ןטָארסױא ןענעק ןעמ טצװ ןֿפוא ַאזַא ףיוא רָאנ, :גָאלשרָאֿפ ןַײז
 טסוװרעד רעדיוש טימ ךיז טָאה טֿפַאשלעזעג עשיליוּפ יד עכלעוו ןגעוו ,סנכערברַאֿפ ןוא
 ןטנעגַא ?יֿפ ױזַא ךיז ןעניֿפעג שינרעטצניֿפ רעד קנַאדַא רָאנ .סעצָארּפ סמיובנריב ףיוא

 םענוֿפ רעײטשרָאֿפ יד יו ,ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ ."ןדִיי ןשיװצ ןענָאיּפש ןוא
 ריֿבג ןוא ןַאמ.סלהק רעטנַאקַאב רעד ;טריגַאער ףיורעד ןבָאה םוטנדַיי רעװעשרַאװ

 סיקסניברַאג יֿפָארּפ ףיוא רעֿפטנע ַאזַא ןבעגעג טרָא ןַא ףיוא טָאה גרעבנענָאז-ןָאסקערעב
 ןיוש טָאה ,תישאר ;קיטיײנ טינ ןענַײז ןדִיי רַאֿפ ןלוש טרַאטנעמעלע ןייק , :רעטרעװ

 ךרוד ןרענעלקרַאֿפ טינרָאג ןעמ ןעק תינשהו ,רעיצרעד ןוא רערַיֿפ דניק עשידַיי סָאד
 ןָא ןשטנעמ תמחמ ,ןרעסערגרַאֿפ--טרעקרַאֿפ רָאנ ,םירסומ ןוא ןטנעגַא לָאצ יד גנודליב

 75 ןָאיַּפש טרָאװ סָאד טַײטַאב סנױזַא סָאװ טינ ףירגַאב ןייק וליֿפַא ןבָאה גנודליב

 ענַײז טרעדנוה רעביא ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ ןענַײז סעצָארּפ סמיובנריב ףיוא
 םיובנריב רעבָא .הסיֿפּת רָאי 10 וצ טּפשמרַאֿפ םיא טָאה טכירעג סָאד ןוא ,סנכערברַאֿפ
 ןוא יקצעינשזָאר ,ןרָאטקעטָארּפ ענַײז ;ןטילעג קרַאטש טינ הסיֿפּת רעד ןיא טָאה

 ןוא טכוזַאב טֿפָא םיא ןבָאה ,טכַאמ רעלוֿפ רעד ַײב ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,יקציווָאבול

 .גנערטש וצ ןעלדנַאהַאב טינ ןוא ןטייק ןיא ןדימש טינ םיא לָאז'מ זַא ,טסַאּפעגֿפױא

 עכלעוו ,םיקסע עלעקנוט ענַײז טימ רצטַײװ ןעגנַאגעגנָא וליֿפַא םיובנריב זיא םעד קנַאד ַא
 .טירטוצ ַא טַאהעג טָאה הרֿבח ןַײז ןיהּוװ ,סיוא הסיֿפּת רעד ןוֿפ טריֿפעג טָאה רע

 טָאה ןעמ תעב ,דנַאטשֿפױא ןוֿפ ךָארבסיױא ןכָאנ טשרע עגַאל ןַײז ןרָאװעג זיא טסנרע
 ןוא יקצעינשזָאר .יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ ןטנענַא יד רַאֿפ ללכב ןעמונעג ךיז

 ןענַײז ןטגעגַא-שזַאנָאיּפש ללכב ןוא רעֿפלעהטימ סמיובנריב ;ןֿפָאלטנַא ןענַײז יקציווָאבול
 וצ ןלױֿפַאב ןוא ןעמיובנריב ףיוא טנָאמרעד ךיוא ךיז טָאה'מ .תוסיֿפּת יד ןיא ןסעזעג

 רעד ןיא םיא ןגעק גנוגערֿפױא יד .טנַאװ רעד וצ ןדימשוצ ןוא ןטייק ןיא םיא ןסילש
 ןסעזעג ןרָאי ןיש זיא רע םגה ,קרַאטש רעייז ןעװעג ךָאנ זיא גנורעקלעֿפַאב

 ךרוד ןעגנודניברַאֿפ ןָא טּפינק ,ןֿפױלטנַא וצ טלָאמעד טסילשַאב םיובנריב ?*.טריטסצרַא
 ןוֿפ עיסימָאק ַא ;רָאװעג םינּפַא טרעו'מ רעבָא ,ןענױשרַאּפ עקידושח טימ סרעטכפוו יד

 םיא ַײב טניֿפעג ,םיא וצ ּפָארַא גנולצולּפ טמוק ןטֿפַאשרעּפרעק עשירַאטנעמַאלרַאּפ עדייב

 יד ןגעוו גנושרָאֿפסױא ןַא טכַאמ ,טלעג עמוס עסיורג ַא ןוא ץנעדנָאּפסערָאק עקידושח ַא
 ןטנעגַא שמייהעג ןוֿפ המישר ַא ךױא ןענוֿפעג םיא ַײב ןעמ טָאה ,ֿבגַא *.סרעטכעוו
 יז זַא ,ייז ןגעװ טביילגעג טינ טלָאװ רענייק סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןעוועג ןענַײז ייז ןשיװצ
 יד טינ ןעגנַאגרעד טינ רעדײל ןענַײז זדנוא וצ ?!ייצילָאּפ רעמייהעג רעד וצ ןרעהעג

 *,המישר עטנָאמרעד יד טינ ,םיא ןגעוו ןטקַא-סגנושרָאֿפסױא

 .ו"א 124 'ז ,ח"צד ,עבוה 77

 ,03--ַײרד דגַאב ,(וויכרַאי?טּפיצינומ רשװעשרַאװ) ,2:סתוױשטזמ 2/16ן541 8
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 עז

 רענעי ןיא ןטגעגַא ערעדנַא יד ןוֿפ ןוא ןעמיובנריב ןוֿפ ףוס ןקירעיורט םעד

 ףיױא ןלעטשּפָא רעױנעג ךיז רימ ןליו טציא .רעטעּפש ןעז רימ ןלעװ טַײצ רעשימרוטש

 .רעֿפלעהטימ ןוא ןטנעגַא עּפורג סמיובנריב
 ןרַאֿפ טמיטשַאב טרָא ןַײז ףיוא יקציווָאבול טָאה 1824 ןיא טסערַא סמיובנריב ךָאנ

 .שטיװרוה רעדָא) ץיװָארָאה הש מ םענייא "?עדַאגירב , רעלַאּפיצינומ רעד ןוֿפ רעריֿפ

 ןעװעג זיא רע ;ןעגנוינסַאג הרֿבה סמיובנריב ןוֿפ טמַאטשעג טינ סטָאה ץיװָארָאה

 ןעמוקַאב ןוא ,עילימַאֿפ רעטרילימיסַא בלַאה רעװעשרַאװ ַא ןוֿפ ,טנעגילעטניא לקיטש ַא

 ןֿפָא סמיובנריב וצ ךוּפיהל .לוש רערַאטנעמעלע רעשידִיי:שילױּפ ַא ןיא גנודליב ןַײז

 ןוא ליטש ,קיטכיזרָאֿפ ןעגנַאגעג ץיװָארָאה זיא ןדרָאמ ןוא ןסערּפסױא ןוֿפ ןגעוו עשינלזג

 ךעלטנגייא טָאה סָאװ ,ןישַאמ ענעגרָאברַאֿפ ןוא עטריזינַאגרָא טוג ַא ןֿפַאשעג טָאה

 ךוּת ןיא .ץצזעג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,לַאגעל קינייװסיױא רעבָא ,םישעמ עקיבלעז יד ןָאטענּפָא

 ,ןענעֿבנגַאב ,םירחוס עשידִיי ןרישזַאטנַאש ןוֿפ םעטסיס צקיבלעז יד ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןבילברַאֿפ דימּת זיא ןיילַא רע .ןעלדניװשַאב ןוא ןביורַאב ,תודע עשלַאֿפ ןלעטשוצ

 5ןטָאש ןיא
 רע .טעברַא רעשיטילָאּפ טימ ןבעגצגּפָא םיובנריב יװ רעמ ליֿפ ךיז טָאה ץיװָארָאה

 -סטײקיגנצהּכָאכוא רעשילױּפ רעד ןוֿפ רעוט יד ןריּפשכָאנ ןוֿפ עיצקַא יד טריֿפעגנָא טָאה

 רע טָאה עיגרענע ךס ַא .ןלַאֿפעגכרוד םיא קנַאדַא ןענַײז ייז ןוֿפ עקינייא ןוא ,גנוגעװַאב

 טלָאמעד טָאה ַײצילָאּפ עמייהעג עלַאּפיצינומ יד סָאװ ,ףמַאק ןטסקיניײװעניא םעד ןבעגענּפָא

 ןריטידערקסיד טלָאװעג טָאה סָאװ ,יילש ןופ יײצילַאּפ.רעטנָאק רעד טימ טריֿפעג

 ןבָארגַאב וצ ןטָארעג ףוס לֹּכ ףוס זיא סע רעכלעוו ןוא ןיקצעינשזָאר ןוא ןיקציװָאבול

 רע טָאה יז ךרוד ןוא ,ןעײלש ַײב ןטנעגַא ענַײז טַאהעג טָאה ץיװָארָאה .ןעמיובנריב

 ףוס ןקיבלעז םעד טַאהעג רעבָא טָאה ץיװָארָאה .סעגירטניא ענַײז צלַא ןגעוו טסוװעג

 ןטקַא יד) ןסעצָארּפ ייר ַא טריֿפרַאֿפ הרֿבח ןַײז ןוא םיא ןגעק טָאה ןעמ :םיובנריב סָאװ

 טריטסערַא רע זיא דנַאטשֿפױא ןכָאנ .(ןרָאװעג ןרױלרַאֿפ ןענַײז גנושרָאֿפסױא רעד ןוֿפ ךיוא

 רעד ןיא .הסיֿפּת רעװעשרַאװ ןיא רעטעּפש ןוא רעניצנעכ ןיא ןרָאװעג טצעזעגנַײרַא ןוא

 רצ זיא ,ןטנעגַא עמייהעג ךס ַא ןעמוקעגמוא ןענַײז'ס ןעוו ,1821 טסוגװַא ןט15 ןוֿפ טכַאנ

 53 ןרָאװעג לוצינ לַאֿפוצ ךרדב
 ןענַײז ,תושר ןַײז ןיא טַאהעג טָאה םיובנריב סָאװ ,ןטנעגַא 30 ךרעב יד ןוֿפ

 .רעֿפלעהטימ עטסטנעצָאנ ענַײז ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןדִיי עכעלטע טנָאמרעד ןרצוו וצ טרעוו

 רַאטערקעס סמיובנריב ןַאמקרַאטש ףסוי-םהרֿבא ןעװעג זיא ייז ןוֿפ רענייא

 ןיא ךָאנרעד ןוא ַײרעלקעמ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז רע טָאה תליחּת .רעבעג-הצע-טּפיױה ןוא

 .סיוא ןריּפשוצכָאנ ידּכ רקיע רעד ,טנעגַא ןַא רַאֿפ ןעּפמעק 'קלוּפ וצ ןעמוקעגנָא רע

 ןעמיובנריב וצ רעבירַא רע זיא רעטעּפש **.שדוח ַא ןדליג 100 ןוֿפ טלַאהעג ַא טימ ,רעדנעל

 ןיא .תוירזכַא ןַײז טימ ןוא טֿפַארק רעשיזיֿפ ןַײז טימ טכייצעגסיוא ָאד ךיז טָאה ןוא

 .םייהצג סלַא ןעמָאנ ןַײז זיא גנושרָאֿפסױא ןַא ךָאנ ,טריטסערַא רע טרעװ 1821 רָאי

 רָארוקָארּפ םוצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא רע ןוא עסערּפ רעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טנעגַא

 ןרעװ טקישעגסױרַא טלָאזעג טָאה רע זַא ,ןיא שיטסירעטקַארַאכ *?.טכירעג-לַאנימירק ןוֿפ
 ןוֿפ רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאֿפ עכעלטע רעבָא ,םעדָאר ןייק החגשה רעשִיײצילָאּפ רעטנוא

 טזָאלעגרעביא םיא טָאה'מ ןוא טלעטשעגנַײא םיא רַאֿפ ךיז ןבָאה הליהק רעװעשרַאװ רעד

 5?טשרַאװ ןיא ההגשה רעשַייײצילָאּפ רעטנוא

 .ו"א 128 ח ,ח"צד ,ע בוה

 .557 יב ,'ד 'א 'א ךיוא ןוא ןט רָא ד
 ,ן.דער--+רעמוּצ רעטָאװ ןיא) 1831 *יװָאיַארק ינכעשװָאּפ קינעישוד.
 .557 .ב ,'ד יא יא

 8 8 2 8 5 ,ןטרָאד ,1831 ,"יװָאיַארק ינכעש װְאּפ קינעשזד;
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 ,דלעֿפנעש לצומַאס ןַאמרצה ןעװעג זיא טנעגַא ןַא ןוֿפ ּפיט רעשילרצטסיוא ןַא

 עכעלטצ ןוֿפ רעטָאֿפ ַא ,רָאי 46 ןוֿפ די ַא ןעוועג דנַאטשֿפױא ןוֿפ טַײצ רעד וצ זיא סָאװ

 טנעגַא סלַא ןעמוקעגנָא ךָאנרעד ,י;רעלקעמ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה רע ךיוא .רעדניק

 עשיטָאירטַאּפ יד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןרינָאיּפשכָאנ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןעּפמעק 'קלוּפ וצ

 :עג ַא טימ ,ןעיילש וצ רעבירַא רע זיא ןענעּפמעק ןוֿפ .רעדנעלסיוא יד ןוא סעשזָאל

 סמיובנריב ןשיוװצ ןיוש םיא רימ ןעצז רעטעּפש לסיב ַא ;שדוח ַא ןדליג 120 ןוֿפ טלַאה

 .זַײהטכַאנ ןוא סעמשטערק יד טריװרעסבָא טָאה רע .ןציװָארָאה ַײב ךָאנרצד ןוא הרֿבח

 ,טסַאּפעגֿפױא ןוא תורוחס עטלכומשעג טכוזעג טָאה ,תיב-ןב ַא ןעוװעג זיא רע ּוװ ,ךעל

 ןעמ רעבָא .עשרַאװ ןיא ןבַײלברַאֿפ טינ טָאברַאֿפ םעד ןגעק ןלָאז ןדַיי ענעמוקעגנָא זַא

 .קצלַא רַאצ רעד תצב :סעיצקנוֿפ עכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעמ רַאֿפ טצונַאב ךיוא םיא טָאה

 ןבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ ןעוװעג דלעֿפנעש זיא ,1825 ןיא עשרַאװ טכוזַאב טָאה 1 רעדנַאס

 ןוֿפ טירט ןדעי ןריװרעסבָא וצ ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסיױרג םצנוֿפ גָארטֿפױא םעד ןעמוקַאב

 'ןוֿפ ןטכירַאב 16 יד ןשיװצ .טָאטש ןיא םיא ןגעו טדער'מ סָאװ ךיז ןרעהוצ ןוא רַאצ

 ןגעו טכירַאב ַא ךיוא ָאד זיא ,ןיקציוװָאבול ַײב ןרָאװעג ןענוֿפעג ןענַײז סָאװ ,ןדלעֿפנעש

 .סיוא טָאה סָאװ ,(ןָאעלָאּפַאנ ןוֿפ ןוז רעכעלצעזעגמוא ןַא ,טנַאקַאב יוו) יקסװעלַאװ ףַארג

 טריטסערַא דלעֿפנעש זיא 1831 ץרעמ ןיא .טשריֿפסױרג םעד קידושח ןַײז וצ ןזיוועג

 טזָאלעגרעביא ןוא טַײרֿפַאב םיא ןעמ טָאה םורַא םישדח עכעלטצ ןיא רעבָא ,ןרָאװעג

 .ָארָאה ַײב טנעגַא רענעצזעגנָא רעדנַא ןַא *.החגשה רעשַיײצילָאּפ רעטנוא טשרַאװ ןיא

 סָאװ ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה רענעזעוועג ַא ,ןייטטש רצבליז ןָאצל ןעװעג זיא ןציוו

 טימ ןיקציווָאבול ןוא ןעמיובנריב ןטריטסערַא םעד ןשיווצ רעלטימרַאֿפ רעד ןרָאװעג זיא

 סװװעצליסָאװָאנ ןוֿפ טייקיטעט יד ןריּפשוצכָאנ ןעוועג זיא עבַאגֿפױא-טּפױה ןַײז .ןציוװָארָאה

 ןוא ןיקצעינשזָאר ןגעק סעגירטניא סיילש ןגפוו ןייגרעד ךיוא ןוא ןטנעגַא סטָארקַאמ ןוא

 טַײרֿפַאב רעטעּפש רעבָא ,ןרָאװענ טריטסערַא רע זיא דנַאטשֿפױא ןכָאנ .ןיקציווָאבול

 :עלק ןייק טינ *החגשה רעשַיײצילָאּפ ןרעטנוא עשרַאװ ןיא טזָאלעגרעביא ןוא ןרָאװעג

 רעדָא הש מ טנעגַא רעד טליּפשעג טָאה ?עדַאגירב, סעציװָארָאה ןיא עלָאר ערענ

 ,ןענָאזרעּפ ןגעו ןטכירַאב וצ רקיע רעד טַאהעג טָאה רעכלעװ ,ןָאסלענ (ץירָאמ

 ךיוא ךיז טָאה ןוא שילױּפ טנעקעג טוג טָאה רע .דנַאלסיױא ןוֿפ עשרַאװ ןייק ןעמוק סָאװ

 טָאה םעד רעסיוא ;לַאנובירט-:סלדנַאה םעניא עטקידלושַאב ןקידײטרַאֿפ טימ טקיטֿפעשַאב

 ןיא ןסעזעגּפָא ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא דנַאטשֿפױא ןכָאנ .למערק ַא ןטלַאהעג רע

 5 החגשה רעשַיײצילָאּפ רעטנוא קצניק ןייק ןרָאװעג טקישרַאֿפ 1821 ילֹוי ןיא ןוא הסיֿפּת

 רעשיטילָאּפ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמיובנריב ןוֿפ ןטנעגַא ערענעלק יד וצ
 ,רעטעברַא רעמערָא ןַא רעירֿפ ,ץלָאהקיּפש סוקרַאמ רענייא ךיוא רעהעג ,טעּברַא
 רעטעּפש ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רצ זיא דנַאטשֿפױא ןכָאנ .טנװַײל ןוֿפ רעריזיוה ַא ךָאנרעד
 ךָאנ ןבָאה הרֿבח סמיובנריב וצ ?".החגשה רעשַיײצילָאּפ ַא רעטנוא ןרָאװעג טקישרַאֿפ
 .ןסַאג ייווצ ,רענגַאװ עקלעמש ןוא לעגנע (םייח רעדָא) ןַאמרעה ןטנעגַא יד טרעהעג ךיוא
 זיא דנַאטשֿפױא ןכָאנ ,ןעמיובנריב טימ םענייא ןיא ןרָאװעג טדיטסערַא זיא לעגנע .ןעגנוי
 יװ ,זיא רענגַאװ .לָאטיּפש-הסיֿפּת ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוו רע
 דנַאטשֿפױא ןכָאנ ןענַײז הרֿבח סמיובנריב ןוֿפ .דנַאטשֿפױא ןכָאנ ךַײלג ןֿפָאלטנַא ,טנכערימ
 ,שטיװָאֿפעזוי ןוא גנַאלש ןטנעגַא יד ןֿפָאלטנַא ךיוא

 ,557 יב יד יא 8 85

 ,221 ןוא 557 'ב ןטרָאד 55
 .557 יב ,ןטרָאד 59

 (שװָאֿפ קיבגעצ סוד, ןֹוא 1831 *-קסװַאשרצװ רעירוק, :ךיוא עז ,221 'ב ןטרָאד 0

 ,טַײצ רעקיבלעז רעד ןוֿפ *י װ ָא יַא רק
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 רעד וצ טרעהעג לעמרָאֿפ טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא
 .סיסקע ןבָאה ,"ָארויב-לַארטנעצ , םעד ןֿפרָאװעגרעטנוא ןעוועג ןוא ײצילָאּפ רעניימעגלַא
 .רעטנָאק,, יד טנָאמרעד לָאמ ןייא טינ ןיוש ןבָאה רימ ,ןרוטנעגַא עמייהעג ערעדנַא ךָאנ טריט
 סָאװ ןוא רעדצוולעב ןיא ןטלַאהעגסיױא טָאה ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסױרג רעד סָאװ ,יײצילָאּפ
 -טּפיוה רעד ןֿפַאשעג ךיוא טָאה רוטנעגַא עכעלנע ןַא .יילש ןענַאטשעג זיא ריא ןוֿפ ׁשָארּב
 רוטנעגַא ןַײז } װעצליסָאװָאנ רָאטַאנעס ,ןליוּפ ןיא ײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןוֿפ רָאטַאיציניא
 .נעטשבלעז ַא ןצנַאג ןיא ,יײצילָאּפ רעמייהעג רעלעיציֿפָא רעד וצ עלעלַארַאּפ ַא ןעוועג זיא
 ןטיול ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,ָארויב רעדנוזַאב ַא טימ ןוא ןטנעגַא ענעגייא טימ ,עקיד
 תליחּת טָאה ארויב סװעצליסָאװָאנ טריֿפעגנָא ,1816 רָאי ןיא 1 רעדנַאסקצלא ןוֿפ לעֿפַאב
 רצוא-הכולמ םענוֿפ ןרָאװעג טקעדעג זיא טצעשודוב רעד ;ווָאקיב רעטעּפש ,ןידווָארָאב
 עטסכעלרעֿפעג יד ןעװעג זיא יײצילָאּפ סװעצליסָאװָאנ ?!.(רָאי ַא ןדליג 120,000 ךרעב)
 .טנַאקַאבמוא זיא ,טעברַאעג ןבָאה טרָאד ןלָאז ןדִיי זַא ,םעד ןגעוו .דנַאל ןיא

 ךָאנ ןלױּפ ןיא טריטסיסקע טָאה סע זַא ,ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ףרַאד זָאירוק ַא יו
 ,(ךמושמ ַאה טדימש עשרַאװ ןיא לופנָאק ןשיסַײרּפ םענוֿפ -- רוטנעגַא עמייהעג ןייא
 .ליסָאװָאנ ןֿפלָאהעגוצ ןרעג ַײברעד ןוא ןליצ טנעגייא רַאֿפ טריֿפעגנַײא יז טָאה רעכלעוו
 םַײב עירַאלעצנַאק רעשיטַאמָאלּפיד רעד ןוֿפ רעריֿפ םעד ,ןעמיײהנערָאמ ןָארַאב ןוא ןוועצ
 רעטנַאקַאב עשרַאװ ןיא רעד טרעהעג טָאה ןטנעגַא עטסקִיעֿפ סטדימש וצ .טשריֿפסיױרג
 ,לעקנערֿפ לעומַאס זױהקנַאב ןסיורג םענוֿפ ףּתֹוש ַא רעטעּפש ,יקסַאל רעדנַאסקעלַא
 דשוח טינ טָאה רענייק .ןילרעב טימ ןעגנוָיצַאב-סלדנַאה עקידנעטש טַאהעג טָאה סָאװ
 ןיא ןעוצג זיא יקסַאל רעדנַאסקעלַא טסיסנַאניֿפ רעגנוי רעטנַאגעלע רעד טָא זַא ,ןעוועג
 טָאה רע :ןלױּפ רַאֿפ ןטסנידרַאֿפ טַאהעג טָאה רע זַא ,ךָאנ טרֿפב ,ןטדימש ַײב טסניד
 האוולה ןַא ןלױּפ ןבעגעג טָאה סָאװ ,ןריקנַאב רענילרעב ןוֿפ טַאקידניס ַא טכַארבעגֿפױנוצ
 ןילרעב ןיא סָאה "יקסלָאּפ קנַאבב רעד תעב ,םיאנּת עקיטסניג ףיוא ןדליג ןָאילימ 42 ןוֿפ
 ןשיװצ רצלטימרַאֿפ ןוא רָאטַאמרָאֿפניא ןַא ןעוװעג זיא יקסַאל ??.גָאזּפָא ןַא ןעמוקַאב
 םעד טלעטשצגוצ טָאה ןוא ןילרעב ןשיװצ ןוא עשרַאװ ןיא טַאלוסנָאק ןשיסַײרּפ םעד
 .סיוא רעשיליוּפ רעד ןגעו תועידי ןילרעב ןיא םינינע פטסקינייװסיױא רַאֿפ םוירעטסינימ
 93 ךניק סלַא ךָאנ טדמשעג ןעװעג זיא רע .קיטילָאּפ רעטסקינייװעניא ןוא רעטסקינייו

 .סיוא יד טָאה ,ןבירשַאב טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ ,ןטנעגַא עלַא יד ןוֿפ דלוש יד
 ייר ַא ךָאנ ןעװעג ןענַײז ייז רעסיוא .טלעטשעגטסעֿפ יונעג דנַאטשֿפױא ןכָאנ גנושרָאֿפ
 וצרעד ןזַײװַאב ןייק רעבָא ,טסניד ןעמייהעג ןיא ןעװעג דשוח טָאה'מ סָאװ ,ןענָאזרעּפ
 צסױרַא ןויװַאב טינ טָאה ייז ןגעװ גנושרָאֿפסױא יד רעדָא ,ןענוֿפעג טינ ןעמ טָאה
 ערעכיז 107 יד ןוֿפ המישר רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג ייז ןוֿפ עקינייא ; לייטרוא ןייק ןגָארט
 .ןטקַא סיקצצינשזָאר ןוֿפ ךמס ןֿפױא ,טלעטשעגֿפױנוצ טָאה'מ סָאװ ,ןטנעגַא

 :טסניד ןעמייהעג ןיא עקידושח עקיזָאד יד ןוֿפ ןעמענ יד ָאד ןעגנערב רימ
 טקידנערַאֿפ טינ זיא םיא ןגעװ גנושרָאֿפסױא יד ,דמושמ ַא -- גנירדלָאג ףסוי

 רעטעּפש ןוא טריטסערַא זיא רע ,דמושמ ַא -- ץיװָארָאה לעומַאס קירנעה ??,ןרָאװעג
 עינַאּפמַאק רעד תצב ןָאיּפש רעשיסור רענעזעוועג ַא-ןיײטשנַײװ ןמלז ?*ןרָאװעג טַײרֿפַאב
 -- (שטיװָאסּפַאש) יקסדַאװַאז ינָאטנַא ??ןֿפָאלטנַא רע זיא דנַאטשֿפױא ןכָאנ ,1812 ןוֿפ

 ,ײצילָאפ רעמײהעג ןגעװ 'ּפאק ,1 'ב װ"צד ,יזַאנע קטַא ךיוא ,ו"א 108 *,ו"צד עבוה 1

 92 518 מ. 1. 6 זג ק ם 6 ז, 111560זן8 (10800081028 ; קבצפנזת ,1 'ּב

 99 ןפפ46- 0 ס1ת 511, 14601161 701פסצ טיול םידמושמ עלַא ןופ המישר עשיטצבַאֿפלַא ןַא)

 ,30/ יז ,1'ג ,ו"צד ,יז ַאנע ץש ַא ךיוא עז יקסַאל ןגעװ ,(יקסַאל ,לֵא :עז ;סעקירטעמ ערעײז

 ,551 יב ;ד יא יא 4

 .ןטרָאד 2

 ןפרִאז
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 -- דמש ןכָאנ ץילדַײז יול ??.עשרַאװ ןיא לזַײהטכַאנ ַא ןוֿפ רעמיטנגייא ,דמֹושמ ַא
 ,דמושמ ַא -- יקסװָאקרַאמ ןַאי ??ןֿפָאלטנַא דנַאטשֿפױא ןכָאנ ,(שטיװָאקשַאּפ ףעזוי
 .ֿפױא ןכָאנ ;רעטילימ ןיא ןטָארטעגנַײרַא קיליװַײרֿפ ךָאנרעד ,רצדַײנש רענעזצוועג ַא
 קנעש ַא ןוֿפ רעמיטנגייא ןַא-סוקרַאמ שרעה ?".טריטסערַא ןעוועג טַײצ עסיוועג ַא דנַאטש

 --יקסווָאקסַאימ ליסַאװ 1,יײצילָאּפ רעמייהעג רעד ןיא טעברַאעג ןרָאי ךס ַא ,עשרַאװ ןיא
 - ךַאברימ ??,ןֿפָאלטנַא דנַאטשֿפױא ןכָאנ ,ײמרַא רעד ןיא ריציֿפָא-רעטנוא ןַא ,דמושמ ַא
 -- גרעבנעזָאר ןַאילימיסקַאמ ???,דנַאטשֿפױא ןכָאנ דלַאב ןומה םענוֿפ ןרָאװעג טעגרהרעד
 ןעװעג (שטיוועש םַײח רעדַא שטיװעיײשמַא !??,ןֿפָאלטנַא דנַאטשֿפױא ןכָאנ ,רעברַאֿפ ַא
 ןוא טריטסערַא דנַאטשֿפױא ןכָאנ ,טשריֿפסױרג םַײב רעלקעמ ןוא טנעגַא ןַא רעירֿפ
 סלַא טריטסערַא ןעוועג ,רעלקעמ ַא -- יקצָאטסָאלַאיב קחצי !*.ןרָאװעג טקישרַאֿפ רעטעּפש
 106 ללצילָאּפ-סגנושרָאֿפסױא רעד ןוֿפ טנעגַא ןַא ,רעלקעמ ַא ךיוא--רענטרעג ףלָאװ 19 טנעגַא
 ןטנעגַא עקיזָאד יד ץוח :?,עשרַאװ ןיא לזַײהטכַאנ ַא ןוֿפ רעמיטנגייא ןַא -- רעגַאה רעב
 ןוא דשח ןרעטנוא ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ײר עצנַאג ַא ךָאנ רימ ןעניֿפעג
 ,ןרעגנוא ןוֿפ טמַאטש) ןַאמטוג .ַא ,יקסנַאגַא יכדרמ : ןרָאװעג טריטסערַא ןענַײז יז ןוֿפ לַײט ַא
 ,ןַאקרעניה יול ףסוי ,ןַאמעזַאה דוד-ֿבקעי ,יקסלָאװָארכָאד קחצי ,סַאֿפנירג יול ,סָארג ןָאמרעה
 םיובסונ רעטּלַא ,שטיווָאקוװעל ריאמ ,רצוַאדניל לַאכימ ,ןַאמצייוװ םהרֿבא ,גרעבנַײװ גילעז
 ילתפנ.לארשי ,ןעזָאר דלָאּפָאעל ,גרעבנעטסיק שרעה ,ןײטשדלעֿפ רעב-היעשי ,(ןֿפָאלטנַא)
 ןַאמליּפש שרעה ,ינשַאװק יול-המלש רעדָא עקלעש עקסינ ,םור

 רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ ךס ַא ןעװעג ןענַײז ןטנעגַא עקיזָאד יד ןשיווצ
 טריטסערַא ןענַײז םעד רעסיוא .םידמושמ קיניײװ טינ ןוא טלעוורעטנוא רעלענָאיסצֿפָארּפ
 סָאװ ,ןדִיי קינייװ טינ יײצילָאּפ רעמייהעג רעד וצ ןרעהעג ןוֿפ דשח ןרעטנוא ןרָאװעג
 .ןטילעג טסיזמוא ןבָאה ןוא קידלושמוא ןצנַאג ןיא ןעוועג ןענַײז

 ןסור יד ;טליּפשרַאֿפ זיא דנַאטשֿפױא רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא 1821 טסוגיױא וצ
 ןדירפוצמוא קרַאטש ןעװעג זיא גנורעקלעֿפַאב יד .עשרַאװ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה
 יז זַא ,רעריֿפײמרַא יד טקידלושַאב טָאה ןוא גנוריגער רערענָאיצולָאװצר רעד טימ
 ,ןרָאװעג טמערָארַאפ קרַאטש גנורעקלעֿפַאב יד זיא דנַאטשֿפױא ןרעביא .גנושלצֿפ ןעיײגַאב
 יד .טעברַא ןוא טיורב טרעדָאֿפעג טָאה קלָאֿפ סָאד ,ןסקַאװעג ךעלקערש זיא טיױנ יד
 טרעהעגֿפױא רעמערק יד ןבָאה וצרעד ,טגַײטשעג קרַאטש ןבָאה ןעלטימ-סנבצל ףיוא ןזַײרּפ
 טָאה ןטֿפול רעד ןיא ןוא ,טזױרּבעג טָאה קלָאּפ ןיא גנוגערֿפױא יד .טלעגריּפַאּפ ןעמענ וצ
 .רעוולוּפ טימ טקעמשעג

 רעסיורג ַא ןעו ,טסוגױא ןט15 םעד עשרַאװ ןיא טשרעהעג טָאה גנומיטש ַאזַא
 ןייק טינ ןעגנַאגרעד ןענַײז טנָארֿפ ןוֿפ .ץַאלּפסָאלש ןפיוא טלמַאזרַאֿפ ךיז טָאה םלוע
 ןבָאה סָאװ ,סרעוט עלַאקידַאר ןוֿפ סעדער ןרצה טזָאלעג ךיז ןבָאה סע .תועידי טכעליײרֿפ
 טימ גנוריגער רעד וצ עיצַאטוּפעד ַא טקישעג טָאה ןעמ ןוא ,ןומה םעד טלמַאזרַאֿפ ָאד

 .ה"צד ,יק סגיִא כ.עקס עי ךוא ל"ג8 ;221 ןוא 557 יב ,ןטרָאד 7

 ,557 יב יד ;א יא 5

 ,1831 ,-יװָאיארק *טװָאִּפ קינעזד, 9

 .ןטרָאד 0

 .ה"צד ,יקסניִאכ עקסעי ךיוא ל"ג8 ;221 יב יד *א יא 1

 ,557 יב ,יד 'א 'א 2

 .ןטרָאד 3

 .221 ןוא 557 יב ,'ד 'א 'א :ךיוא ,1831 ,יקסװַאשרַאװ רעירוקע 4

 .ןטרָאד 5

 ,1831 ,יװָאיִארק 'שװָאּפ ץיגעיזד, 6

 ,ןּפרָאד 7

 (23) ןטפימש ישילאטסיה
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 ?סיקנַארֿפ רעד ךיוא טקילײטַאב עיצַאטוּפעד רעד ןיא ךיז טָאה ֿבגַאו ןעגנורעדָאֿפ ייר ַא
 רעד ןוא ,טקריוועג טינ ןבָאה טנעדיזערּפ-סגנוריגער םעד ןוֿפ תוחטבה יד!* ,(יקסנישט ןַאי
 יד ןכָארבעגסױא ,סָאלש םוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא םיצולּפ ךיז טָאה םלוע רעטגערעגֿפױא
 ןרעטגוא טריטסערַא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,ןלַארענעג 4 ןטרָאד ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא ,ןרעיוט
 עכעלטע ךיוא ןוא ,סענרעטמַאל יד ףיוא ייז ןעגנַאהעגֿפױא ןוא ,גנושלעֿפ ןוֿפ דשח
 ןיא ןיש םלוע רעטגערעגֿפױא רעד ךיז טָאה ךָאנרעד .ױרֿפ ַא ןוא ןענָאזרעּפ טליוויצ
 ןטנעגַא רַאֿפ הסיֿפּת יד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,עקטַאגָאר:עילָאװ רעד וצ טוָאלעגקעװַא טנוװָא
 ןעמעלַא ייז ןוא ,ןסעזעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,ןעמעלַא טּפעלשעגסױרַא טָאה ,ןענָאיּפש ןוא

 גרעבנירג קיוודול ,יקסווָאנַאמיש ,טָארקַאמ ,יילש ןעמוקעגמוא ןענַײז ייברעד ,טעגרהרעד
 ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה רע רעבָא ,ןציװָארָאה טכוזעג ךיוא טָאה'מ .ערעדנַא ךס ַא ןוא
 ןטנעגַא יד רעסיוא ןענַײז הסיפּת רעילָאװ רעד ןיא !?.ןרָאװעג לּוצינ ױזַא זיא ןוא ןעמיוק
 טינ ןיטולחל ייז ןבָאה שוַאנָאיּפש טימ ;הֿכנג ןוֿפ דשח ןרעטנוא ןדַײ ךס ַא ךיוא ןסעזעג
 .דנורג םוש ןָא ללכב טריטסערַא ןעװעג אמּתסמ ןענַײז ייז ןוֿפ עקינייא ,ןָאט וצ טַאהעג
 .עגמוא ךיוא ייז טָאה ןוא קוליח ןייק טכַאמעג טינ רעבָא טָאה םלוע רעטציירעצ רעד
 שרעה ץקיזַײא :ןדִי עקידלושמוא עקידרעטשװ יד ןעמוקעגמוא ןענַײז ױזַא .טכַארב
 .ָאקשרעה לכנַאט ,שטיוװָאקציא ףסוי ,שטיוװָאקציא לװַײֿפ ,ץרַאװש קיזַײא ,ַאקשטנָארָאנדעי
 .דנעמ לַאכימ ןוא םייח ,קעסוק בייל ,שטיװָאמַארבַא םייח ,שטיװָאקשרעה בייל ,שטיוו
 ןוא ןַאמלעטימ קחצי ,ץנַארקנעמולב רעב ,שטיװָאקשָאמ םהרֿבא ,ןַארַאב ףלָאװ ,קַאשז
 םלצהליוו :(רעווש רעייז עקינייא יז ןשיווצ) ןרָאװעג ןענַײז טעדנּוװרַאֿפ ,שטיווָאקוװעל ,ק
 רעב ,שטיװָאקשָאמ הדוהי ,ןיועל ביל ,ץרַאװש ףסוי .שטיװָאקלַאֿפ לדנעמ ,רענלָאװ
 ןוא שטיװָאקדרָאמ םייח ,ןייטשגנוי והילא ,רעֿפלַאס קחצי ,יקצינשורב דוד ,שטיװָאמָאלָאס
 טימ ןענָאיּפש יד ןוֿפ טולב סָאד טשימעגֿפױנוצ ךיז טָאה ױזַא !??,שטיווָאקביײל הירא
 .עקידלושמוא ןוֿפ טולב

 טָאה ןומה רעד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש טקידנערַאֿפ ךיז טָאה הטיחש רעילָאװ יד
 טימ טָאה סָאװ ,ןדִיי עּפורג ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ָאד רעבָא ,םײהַא ןייג טזָאלעג ןיוש ךיז
 ךיז טָאה סָאװ ,הסיֿפּת רעד וצ ךיז טזָאלעגקעװַא "!ןעמיובנריב טוט, ןעיירשעגסיוא
 טימ ןסירעגטימ ןוא ,רעטסיולק רענַאקשיצנַארֿפ םענעזעוועג ןוֿפ זה םעניא ןענוֿפעג
 ןענוֿפעג ןיוש ָאד ייז ןבָאה ,הסיֿפּת רעד וצ ןעמוקענוצ ןענַײז יז זַא .םלוע םעד ךיז
 ךיז ןענעכערוצּפָא ןזיװַאב קיטנָאק ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןטסירק ןוא ןדִיי עּפורג רעדנַא ןַא
 .ערוטש ןעמונעג ןבָאה םענייא ןיא ייז ןוא ,"עינווָאכָארּפ , רעד ןיא עטריטסערַא יד טימ
 ,ןעמיובנריב טּפעלשעגסױרַא ,הסיֿפּת רעד ןיא ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה'מ .ןרעיוט יד ןעמ
 -סקלָאֿפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,טָאטש-ַײנ ןוֿפ קרַאמ ןטיירב ןֿפױא טריֿפעגקעװַא
 רעשידַיי רעד ַײב סרעדנוזַאב ,ןטנעגַא עטסַאהרַאֿפ עמַאס יד ןוֿפ םענייא ןגעק טכירעג
 ףיוא ןעגנַאהצגֿפױא ןטעקַאנ ַא טעמּכ ןוא חצר-תופמ ןגָאלשעג םיא טָאה'מ .גנורעקלעֿפַאב
 גנ1 ןרעטמַאל ַא
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 ,ו"צד ,ע בוה ַײב טלײצרעד 9

 ,טסוֿגיױא ןט17 םענוֿפ ,1831 *יק סװַאשרַא װ רעירוק+ 0

 ,ו"צצ ,ע3 וה 1



 *1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןוא ןדִיי
 (קרָאיוינ יקצַאש ֿבקֹעי ריד ןוֿפ

 סיורג רעייז זיא 1831 ןוֿפ דנאטשפיוא ןשילרוּפ םעד ןנעװ רוטַארעטיפ ענױמעגלַא יד

 -וטַארעטיל עקיזָאד יד .קעטָאילביב עצנַאנ ַא טעמּכ טמענרַאֿפ ײז זַא ,ןנָאז תואמזרנ ןָא ןעק ןעמ

 טימ תוכייש ןיא ןעמעלבָארּפ עסיוועג רַאֿפ ןוא ןרָאװעג ןבירשאב טינ ךע?ריֿפסיױא ?ליװרעד זיא

 עטקורדענ ןוֿפ דלַאװ םעד ךרוד נעװ ַא ךיז ןרעקַאכרוד ןײלַא רעשרָאֿפ רעד זומ הֿפוקח רענער

 ,ןטנעמוקָאד

 ָאד .ן'ד ִז 7 ענונ זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעקיזָאד רעד ןוֿפ לייט םעד טימ זיא רענרע ךָאנ

 ןוא ,טַײרװ ךָאנ זיא ןינב ןצנַאג ַא דצ רעבָא ,לניצ עקילעֿפוצ ןרָאװעג ןֿפרָאװעגנָא ןענרז ןטרָאד ןוא

 רעמ ןעוועג טציא זיב זיא ןעלמַאזנָא סָאד לַײװ ,לַאירעטַאמ ןטסעב ןוֿפ טינ ךיוא ןענַײז לניצ יד

 .סערעטניא:סגנושרָאֿפ ןכעלטֿפַאשנסיװ א ןוֿפ רעדייא ,םונווּכ עשיטָאירטַאּפ-שירָאטַאמַא ןוֿפ ןינע ןַא

 טָאה 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןתעב ןדִיי יד ןרעדליש וצ ווּורּפ ןקיצנייא ןוא ןטשרע םעד
 םּפקסח פ תסתפסאסוז טעברַא ריא ןיא (ךילרע:ווָאנבוד) ַאיאק סװַאכסיטסמ ַאיֿפ ַא ס טכַאמענ

 עקיזָאד יד .959 -- 235 ,80 - 61 יז ,1910 -ַאנירַאטס ַאיַאקסיערװעיג ןיא פס00786עװ 1831 ת.

 .עטסקיטכיװ עמאס יד ףיוא טינ אקווד ןוא םירוקמ עט קוד דע ג תיוא טריזַאב זיא טעברַא

 ץוח) ןענַײז סָאװ ,ןעננולמַאז ייד ַא ןיא רַאהזיוד ק טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה לַאירעטַאמ לסיב ַא

 ןוֿפ גנווצַאב רעד ןנעװ ןטנעמוקָאד עקיטכיוװ .טנַאקַאבמוא ןבילבענ ן ד עּפי ש רעדיײל (רענייא
 נ"א ןיװ על .ש טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ךעלטעטש עשירוטיל רָאּפ ַא ןיא ןֹדִוי יד וצ ןטנעגרוסניא לד

 --992 ח ,1931 ,11 ,רעטעלב-ָאוונ *1831 ןוֿפ דנַאטשֿפיױא ןיא ןֵדָוי עשיווטיל לד ןוֿפ ליײטנָא םוצ.
 .רַאװ יד ןיא ץלַא ךָאנ רעבָא ךיז טניֿפענ עמעט רעקיזָאד רעד רַאֿפ לַאידעטַאמ-טּפױה רעד .3
 ןענַײז ,עשרַאר ןיא טנַײה ךיז טניפעג רעכלעוו ,זויכדַא רעליוװסרעּפַאד םעד ץרח .ןוויכדַא רעדועש
 ןיא ,וויכרַא-קנַאניֿפ ןיא ,-ןטקַא עטּפַא רַאפ וויכרא, ןיא ךיוא ןטנעמוקָאד עקיטכיװ רעײז ןַארַאֿפ
 1װ"זַאא וויכדא-סננודליב

 ר או מ 2 'מ עסיורג יד קיטכיוו רעייז זיא ןלַאירעטַאמ:װ י כ ר א עטצונעגסיוא טינ יד ץוח

 ם. א 411546 ש5פ41, 8:ם||ס- טיול ןכדזֿפיוא ךיז טזָאל סָאװ ,הֿפוקּת רענעי ןוֿפ רוט ַארע טיפ

 .רַאֿפ זיא דוטַארעטיפ:ןרַאומעמ ע ש י סו ר יד 812418 ם3תנ1ס1מואסוש ןקס15610מ, 1/81928008 1928.

 ז א א ח ת סם, 0650 32חעססא, תמסממעעסמ, םססחסאחעטגגע2 640. א עסנסקעװ :ררב טנכייצ

 טײצ רענעי ןוֿפ עס ער פ יד ךיוא זיא קיטכיוװ רעיוז 2סססאעג {1ס5עסמסג 1912, פמנחעסא 11

 7851 16:6165ס5 2ס1פעוסעס יש 80035 קס- :רעּפיש ק הצי ר"ד ןוֿפ ךוב םעד ןגעװ *

 וט518014 115:0288060690, 1081522462, 1932, 217 קק-

 1 } ןאהפלע1סרש1 קג 2011830 יא קס18100 בזסתושט8סמ קפתפצשסשץסמ, ,/1ז015108"}

 :יװ ,ןטסיװיכרַא ערעדנַא ןוֿפ ןטכירַאב עטנַאסערעטניא ײר ַא ךיז ןעניֿפעג רעמונ ןקיבלעז םעד ןיא .ׁשץןֵזַו

 טָאה שטיװעקשַאװיא רעקיבלעז רעד .(ג10 ם סא 5121, 24{2ז416 שט1 62, 21 ס ז 8 6 2 6 יש 8121.

 ןוֿפ עיֿפַארגָאילביב רעד רַאֿפ ,,/0:6261:08', 41-ׁש11 ןיא ויכרַא סװעצליסָא װָא נ ןגעװ טכייַאבַא

 א. ן1וזפס'ת'ססז תם, 81ט1/ס218118 ןסו/942012 תּבזסםט :קיטכיװ ץלַא ךָאנ זיא םירוקמ עטקורד עג

 יװ ,סעיֿפַארגָאילביב רָאּפַא טָאה עס ערפ עשילוּפ יד .קס|פעוסַעס 2 ז. 1830--31, ןאסש 1882.

 ,א"א ?,8/:ז26611, !אטסההז2סט1
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 יד .לַאירעטַאמ ןויטקעּפסַארטער ןסרנ ַא טיג סָאװ ,קיס סיציפ בוּפ עשיטנַאדנימע יד ןוא

 עטרב רעבָא ,ןַײז וצ ףרַאד'ס יװ טעברַאאב טינ ךָאנ זיא עסכרּפ טי ד רעד ןוֿפ ערֿפַארנָאילביב

 .רַאשט ןיא 5 זיכרַא רעליווסרעּפצר ןיא ,זירַאּפ ןיא ךיז ג ןטקעלּפמַאק-סננוטירצ
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 יװ ,עיצולָאװע ר עלַאנָאיצַאנ ןייק ןעועג טינ זיא 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד

 ןיא ןעװעג זיא סע .רעגַאל ןשיטָאירטַאּפ ןוֿפ רעקירָאטסיה עשילוּפ יד ןבָאה ןליוו סָאד

 יד סָאװ ,ןלױּפ ךַײרגיניק םעניילק םעד ןוא דנַאלסור ןשיװצ המחלמ ַא ןתמא רעד

 רעד ףיוא טכַארבעג טָאה עיצַאדיװקיל רעשינָאצלָאּפַאנ רעד ךָאנ רוטקנוינָאק עשיטילָאּפ

 ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןריציֿפָא עשילױּפ עגנוי דנַאטשֿפױא םעד ןבָאה ןביוהעגנָא .טלעוו

 ןוֿפ רעדורב םעד ,ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסױרג םעד דצמ םזיטָאּפסעד ןוֿפ טקעיבָא רעד

 אֿפוג דנַאל סָאד .ײמרַא רעשילױּפ רעד ןוֿפ רידנַאמָאק םעד ןוא ןטשרע סעד יַאלָאקינ

 ךיז טלָאמעד דָארג ןלױּפ טָאה שימָאנָאקע ;טליֿפעג ױזַא טינ טקעריד םזיטָאּפסעד םעד טָאה

 .עוויטקיֿפ ַאזַא ןעװעג טינ טייקידנעטשבלצז ריא זיא בייהנָא ןיא ןוא ןעלקיװטנַא ןעמונצעג

 .רַאֿפ ,ךעלזַײרק עמייהעג ןיא ןריזינַאגרָא ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה ןריציֿפָא עגנוי יד

 -ינַאגרָא עשינָאסַאמ עשַיעּפָארײא .ֿברעמ יד ןוֿפ עטריּפָאקצגּפָא ,ןטיזיוקער טימ טקעד

 ןרעסערגרַאֿפ ןוֿפ םעלבָארּפ עשימָאנָאקע ןייר ַא טקעטשעג טָאה לּפענ םעד רעטנוא .סעיצַאז

 ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה ןקַאלָאּפ עגנוי יד .ערעירַאק רעשירעטילימ ןוֿפ ןסנַאש יד

 עשירעציֿפָא יד טלוֿפעגרעביא ןבָאה ייז ;טסניד.רעטילימ ףיוא -- הסנרּפ רעטסטכַײל רעד

 ןריסנַאװַא רצייז רַאֿפ תועינמ יד ןיא ןבָאה ןוא ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןוֿפ ןערדַאק

 עטיל ןריסקענַא ןוֿפ עגַארֿפ יד .טכַאמ רעדמערֿפ רעד ןוֿפ םזיטָאּפסעד םעד טקידלושַאב

 .רַאֿפ ןוֿפ עגַארֿפ ַא ךיוא ןעועג זיא הכולמ רעשילױוּפ רעניילק רעד רַאֿפ ענִיַארקוא ןוא

 רעויטקעּפסָארּפ רעד טימ עטסַאק רעשירעציֿפָא רעננוי רעד ןוֿפ ןסנַאש יד ןרעסערג

 רעשירעטילימ רעשילױּפ רעד ןוֿפ רוד רערעטלע רעד .ײמרַא רעד ןוֿפ גנורצסצרגרַאֿפ

 טכיירגרעד ןיוש טָאה רע לַײװ ,טמיטשעג רענָאיצולָאװער ױזַא ןעוועג טינ זיא עטסַאק

 ,עיכרַאר-עיה רעשירעטילימ רעד ןיא עיציזָאּפ ערעכיז ןוא עטסעֿפ שימָאנָאקע עסיוועג ַא

 ןעגנורעטש יד, :סָאװ טָא ייז ןגעװ טבַײרש (0:282ץ2581) יקסניודנָארּפ לַארענעג

 טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,סעקינװָאקלוּפ יד לֹּכ םדוק ןטלַאהסיוא טנעקעג ןבָאה ןריסנַאװַא ןיא

 ןוא ןלַארענעג יד ןײגנַײא םעד ףיוא טנעקעג ןבָאה סע .ןקלוּפ ערעייז ףיוא ןגעמרַאֿפ ַא

 ,טַאהעג הנותח עלַא ןבָאה ייז .טלָאצַאב טוג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןריציֿפָא ערעכעה יד

 ,"טֿפנוקוצ ןייק ןוֿפ טכַארטעג טינ ןבָאה ןוא עגַאל רענײמעגלַא רעד טימ טכַאמעג םולש

 ןענַײז רַאֿפרעד ןוא ,טכיירגרעד טינ סעיציזָאּפ עכלעזַא ןבָאה רעבָא ןריציֿפָא עגנוי יד

 .טכַאמ רעקידנשרעה רעד וצ לענָאיציזָאּפָא טמיטשעג ןעוועג ייז

 לייט רעסיורג ַא זַא ,ןקיטעטשַאב הֿפוקּת רענעי ןוֿפ ןטסירַאומעמ עטסקיטכיװ יד
 עכלעוו ןגעק ןעװעג ןעגַײז ,רעכעה ןוא ןַאטיּפַאק ַא ןוֿפ ןביוהעגנָא ,םוטנריציֿפָא םעד ןוֿפ
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 357 1831 ןוא רנאטאֿפרא רעשיליופ רעד ןֹוא ןיי

 ןעוועג זיא סָאד .דלַאװג ךרוד דנַאל ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע זיא סע
 עקיזָאד יד ןוֿפ ךס ַא זַא ,סייו ןעמ ןעװ ,ןײטשרַאֿפ ןעק ןעמ סָאװ ,םזינוטרָאּפָא ןַא
 רעד ןוֿפ ךָאנ ,תומחלמ טימ טייק ַא ךיז רעטניה טַאהעג ןבָאה ןריציֿפָא עלענָאיסעֿפָארּפ
 טָאה רַאֿפרעד .ןגרָאז ןָא ןוא קיור ןציז טלָאװעג ןבָאה יז ןוא ,טַײצ רעשינָאעלָאּפַאנ
 ןרענָאיצולָאװער ַא טימ אקווד ןוא גנורעװשרַאֿפ יד ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,רוד רעגנוי רעד
 טזומעג ,(דנַאל ןוֿפ ןצענערג יד ןרעטיירבסיוא ,םזיטָאּפסעד םעד ןֿפרַאװּפָארַא) טלַאהניא
 טנעה יד ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ סַאּפמָאק םעד ןבצגרעביא ןוא ןרילוטיּפַאק ךיג רעייז
 ןעוועג זיא סָאװ ,המחלמ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ יז ןבָאה סָאװ ,עטסטלע עשירעטילימ יד ןוֿפ
 ןוֿפרעד .עטליּפשרַאֿפ ַא ןעוועג הליחּתכלמ רַאֿפרעד זיא ןוא ייז ףיוא ןעגנּוװצעגֿפױרַא
 וצ ךוּפיהל ,1831 ןוֿפ ןשינעעשעג יד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעשירעטילימ רעד ךיז טמענ
 .ָארֿפ קיצניװ רָאג ןוא טלַאהניא ןשִיעדיא ןרעקיגָאװ ַא ךס ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,3
 .םזירַאטילימ ןלענָאיסעֿפ

 .ער יד ןעװעג זיא רעגָאיצולָאװער טינ רָאג ךוּת ןיא ןוא שיגָאלָאעדיא םערָא יו
 וצ דנַאטשֿפױא ןוֿפ רעריֿפנָא יד דצמ גנוִיצַאב רעד ןוֿפ ןעז ןעמ ןעק ,1831 ןוֿפ עיצולָאװ
 סָאד לַײװ ,םירעיוּפ יד ןעַײרֿפַאב וצ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .עגַארֿפ-םירעיוּפ רעד
 םוצ ןייטשוצ טינ לָאז ענְ;ַארקוא ןוא עטיל ןוֿפ עטכַאילש יד זַא ,ןקריוו טנעקעג טלָאװ
 םזיטָאּפסעד םעד רעטנוא ןבַײלברַאֿפ טלָאװעג רעסעב טָאה עטכַאילש יד .דנַאטשֿפױא
 זיא סָאד ןוא ?.םירעוּפ יד ןרילרַאֿפ ןוא *ַײרֿפ , ןַײז וצ רעדייא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןוֿפ
 םירעױּפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא טֿפַארקסטעברַא ריא ןוֿפ 75?/) סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ןעוועג
 .ער ַא רַאֿפ גנוקיטכערַאב עשילַארָאמ ַא ןבעג טנעקעג טָאה םוטרעױּפ סָאד רָאנ סָאװ ןוא
 ,ײמרַא רעד רַאֿפ רַאּפשנָא ןשיזיֿפ ַא ןוא עיצולָאװ

 רעטסעב רעד זיא דנַאטשֿפױא ןתעב עגַארֿפ-םירעיױּפ רעד ןוֿפ לרוג רערעטיב רעד
 רעקיטלָאמעד רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעֿפסָאמטַא רערענָאיצקַאער רעד רַאֿפ זַײװַאב
 ןעװעג ןענַײז םירעױּפ יד סָאװ ,שודיח ןייק טינ רעבירעד זיא סע .טֿפַאשלעזעג רעשילוּפ
 ,תמא זיא סע .,דנַאטשֿפױא םוצ טמיטשעג ךעלטנַײֿפ וליֿפַא רָאנ ,קיטליגכַײלג זיולב טינ
 יד עגונב ןעמיטש עלַארעביל ךיז ןרעה טַײצ רענעי ןוֿפ קיטסיצילבוּפ רעד ןיא זַא
 ןשיװצ הריּתס רעד ןיא ןענַאטשַאב רעבָא זיא עגַאל רעד ןוֿפ קיגַארט יד .םירעױּפ
 ֿבןטכיש צסיװעג ןוֿפ ןסערעטניא עטערקנָאק יד ןוא ּפיצנירּפ-טײהַײרֿפ ןשיגָאלָאעדיא םעד
 רעּפרעק ןלַאיצָאס םעד רַאפ רעטצמָאמרעט רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עגַארֿפ-םירעױּפ יד ביוא
 טנעקעג טָאה יװ טנַײה ,רוטַארעּפמעט עקירעדינ רָאג ַא ןזיועג טָאה ,דנַאטשֿפױא ןוֿפ
 ?ןדִיי יד דצמ ןוא ןדִיי יד עגונב רוטַארעּפמעט עשיטילַאּפ יד ןעזסיוא

 .ֿפיוא ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עלָאר רצד ןוֿפ םעלבָארּפ יד זיא סָאד
 לײטנָא ןויטקַא ןגעװ ןטקַאֿפ טושּפ ןעלמַאזנָא ןוֿפ עגַארֿפ יד טינ .1821 ןוֿפ דנַאטש
 יד רָאנ ,םיא טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה ןדִיי זַא ,ןזַײװַאב ןוא דנַאטשֿפױא ןיא ןדִיי ןוֿפ
 ןדִיי יד ַײב ןֿפורסױרַא טנעקעג טינ 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד טָאה סָאװ רַאֿפ--עגַארֿפ
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 יֿפױא םעד טריירעטקַארַאכ ױזַא טק רַאמ טָאה ,1848 רַאורּבעֿפ ןטס22 םעד ןטלַאהעג ,עדער ַא ןיא 3

 עריא טכער יד ןקידײטרַאֿפ 11830 ןיא עיטַארקָאטסירַא עשיליוּפ יד טלָאװעג טָאה סָאװ, : 1831 ןוֿפ דנַאטש

 רעד סָאװ ,עירָאטירעט רעד ףיוא רָאנ דנַאטשֿפױא םעד טצענערגַאב טָאה יז .רַאצ םעד דצמ סעקַאטַא יד ןגעק

 ןבָאה סָאװ ,ןזױרבֿפױא יד טקיטשרצד טָאה יז ;ןליוּפ ךײרגיניק ןעמָאנ ןטימ ןֿפורעגנָא טָאה טערגנָאק רעניוו

 סָאװ ,טֿפַאשטכענק עטרעדנערַאֿפ טינ יד טריװרעטנָאק טָאה יז ;רעדנעל עשיליוּפ ערצדנַא ןיא טקעלטטנַא ךִיז

 יד ןוֿפ דמעמ םעד טקירעדינרעד טָאח ןוא ,המהב ַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןלַאֿפעג רעױּפ רעד זיא ריא קנַאד א
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 1831 ןּוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןֹוצ ןרוי 258

 ןוֿפ תיצמּת רעד זיא סָאד ?גנַאלקּפָא ןכעלטֿפַאשלעזעג ןטײרּב ןייק ןליוּפ ןיא
 רעד וצ וצ טערט ןעמ תצב ,שירָאטסיה ןרעװ טרעֿפטנערַאֿפ ףרַאד סָאװ ,םעלבָארּפ
 ,עמעט רעקיזָאד

 טייג רע .ןעמעלבָארּפ עכלעזַא ךוב ןַײז ןיא טינ ךיז טלעטש רעבָא רעּפיש
 רעדנַא רעדָא ַאזַא ףיוא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה ןדִיי זַא ,תוחנה עשיטסירָאירּפַא ןוֿפ סױרַא
 ןֿפורעגּפָא ךיז ןבָאה ןדִיי זַא ,ןזַײװַאב וצ ןיא ליצ ןַײז ןוא ,דנַאטשֿפױא םעד ןיא ןֿפוא

 ,רעּפיש) *דוֿבּכ ןשילױּפ ןוֿפ ןוא דנַאל ןוֿפ לרוג רעד ןָאק ןיא ןענַאטשעג זיא סע תצבע
 .עגֿפױא יד וליֿפַא ,ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ןבָאה יצ ,ףיא טינ רע טרעלק ַײברעד .(62 'ז
 לרוג, םעד ןגעוו הגשה עטסדנימ יד טַאהעג -- ,עיגָאלָאנימרעט סרעּפיש טיול --"עטרעלק
 ןוֿפ תוחגה יד שינַאכעמ רעבירַא טגָארט רע .,"דוֿבּכ ןשילוּפ , םעד ןגצוו ןוא *דנַאל ןוֿפ
 ןעגנוטכַארטַאב עשירָאטסיה ענַײז ןיא קיטסיצילבוּפ רעד

 יד טרעמיקעג טינ טָאה "דובּכ ןשילוּפ, ןוֿפ עגַארֿפ יד ּוװ ,טֿפַאשלצזעג ַא ןיא
 טינ ךיוא ןוא ,םירעױּפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,גנורעקלצֿפַאב רעשילוּפ רעד ןוֿפ 5

 ןעװעג סע זיא גָאלָאעדיא ןַײז סָאװ ,םוטרצגריבניילק ןשילוּפ ןרעטיש רעייז ךָאנ םעד
 טפַאשלצזעג ַאזַא ןיא טָאה יװ - ,ץיש ַאטס װַאלסינַא ט ס חלג *רעשיטַארקָאמעד , רעד
 טֿפדורעג ,ָאטעג ןיא טּפוטשרַאֿפ ,גנורעקלעֿפַאב עשידַיי יד זַא ,ןַײז טלָאמצג טנעקעג

 רעדָא ןוַײװסױרַא לָאז ,"גנויצרעד רעכעלרעגריב , םוש ןָא ,שימָאנָאקע ןוא שיטילָאּפ
 ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ידכב ?דנַאטשֿפױא םוצ סערעטניא זיא טינ רעסָאװ ןזַײװסױרַא ןענעק
 ןענעק רָאנ ףרַאד ןצמ :ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה ןכוז וצ קיטיינ טינ רָאג זיא עגַארֿפ ַאזַא
 .טַײצ רענעי ןוֿפ ןבעל ןשידִיי ןיא ןעגנומערטש צשייעדיא יד ןוא הֿפוקּת יד

 ַז

 יד טיול ךוב סרעּפיש ןוֿפ זילַאנַא ןטריזילַאטעד ַא וצ רעּבירַא טציא ןעייג רימ
 .ךָאנ ןעלטיּפַאק

 ןדָיי יד ןוֿפ עגַאל רעד רעביא קילברעביא ןַא רעּפיש טיג לטיּפַאק ןטש רצ ןיא

 רעשידִיי רעד ןיֿפ רוטקורטס יד שימָאנָאקצ ןעזעגסיוא טָאה יו ,1830 -- 1807 ןרָאי יד ןיא

 טינ טָאה רע זַא ,רעּפיש טרעֿפטנע םעד ףיוא ?טַײצ רענעי ןיא ןלױּפ ןיא גנורעקלעֿפַאב
 סיקסװָארטס ָא ףַארג טימ ךיז רע טצונַאב רעבירעד ןוא ,(7 'ז) ןלַאירעטַאמ ןייק

 .ץנַאניֿפ רעװעשרַאװ ןיא ןלַאירעטַאמ טימ תורצוא ךיז ןעניֿפעג ןינע םעד ןגעוו זַא *,ךוב

 יו ,רוטַארעטיל רעטקורדעג רעד ןיא םירוקמ יד ;טנַאקַאב טוג ןעמעלַא זיא -- וויכרַא
 ענעבעגעגנָא יד ןיוש .ןענָאמרעד ךָאנ טעברַא רעד ןיא רימ ןלצוו ,!דנַא ןוא *יל בָא וו
 ביוא .תוקֿפס סױרַא טֿפור ןלױּפ ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ קיטסיטַאטס
 טנעקעג 1821 ןיא יז טָאה יױזַא יװ טנַײה ,ןדִיי 317,154 טַאהעג ןלױּפ טָאה 1827 ןיא

 סעּפע טָאה !ןרָאי יד ןיא ןעשעג זיא סָאװ ? רעקיצניװ 4833 טימ ה"ד ,372.921 ןבָאה
 גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ גנורענעלקרַאֿפ רעד וצ ןעוועג םרוג הביס עקיטכיוו ַא

 .טרעלקעגֿפױא טינ טרצװ ץלַא סָאד ?סקַאוװּוצ רעכעלריטַאנ רעד זיא ּוװ ןוא ? ןליוּפ ןיא

 ןיא ןדִיי לָאצ יד זַא ,(יקסווָאקישזַאב) רעקירָאטסיה רעשיליוּפ רעדנַא ןַא ןָא טיג ֿבגַא

 5,384,263 ןֿפַארטַאב טלָאמעד טָאה ןלוּפ ךַײרגיניק

 4 ?סתמץפ!ץצ ס ק01/26216 161סזזװ} ?0ו1|0212/53416, ?8זץ2 1834. טימ ךוּב ַא בֹגַא זיא סָאד

 .ןדִיי יד ןוֿפ קימָאנָאקע רעד ענּונּב סרעדנוזַאב ,תואמזוג ךס ַא

 5 א. ז. 806ת8/, 0362א4 םס 80עסקאע ם0290802 6262ח42408 תקסאמועתסמ8001ע0

 דסו {} 1704--1830, 8468 109.

 6 { גזצצ ע סרצ 8 61, 111810714 ןס005140/8 1186028806040, 1, 281.



 359 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױצ רעשיליופ רעד ןֹוא ןרַיי

 .ניא ןַארַאֿפ ןעגַײז טַײצ רענעי ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו

 ןלױּפ ןיא .טצונעגסיוא טינ טָאה רעּפיש סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןטקַאֿפ עטנַאסערעט

 רעשטַײד ַא .רעירַאטעלָארּפ עשידִיי טכיש רעכעלקרעמַאב ַא ןעװעג טלָאמעי ןיוש זיא

 ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ןעזעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד ,1822ןיא ןלױּפ טכוזַאב טָאה סָאװ ,דָיי

 יד ןיא רעבערג-ליוק ןדִיי ךיוא ןעװעג ןענַײז סע 'ןעיײסָאש יד ףיוא רענייטש טקַאהעג

 יװ רָאנ ,טעברַא רעקידנעטש ףיוא טזָאלעגוצ טינ רצבָא יז טָאה ןעמ .ןבורג רענידנעב

 ןלױּפ ךַײרגיניק ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןרעדליש רעדנזַײר עקינייא 5.רעטצברַא-ןױלגָאט

 ךס ַא ,עסַאמ עטרעגנוהרַאֿפ ןוא עטמצרָארַאֿפ עסיורג ַא :ןברַאֿפ עצרַאװש רעייז ןיא

 יד ןעמענוצ ייז ַײב שעוו'מ זַא ,קערש רעקידנעטש ַא רעטנוא ןבעל סָאװ ,סרעקנצש

 ליֿפיװ ,טלעג טּפעלשעג רַאֿפרעד ןוא ,טריגנָאלָארּפ ייז טָאה ןעמ סָאװ ,סעיסעצנָאק

 ?,טזָאלעג ךיז טָאה'ס
 טנעמוקעגֿפױא לֿפַײה ַא ןענַאטשעג ןזיא טֿפַאשלעזעג רעשידִיי רעד ןוֿפ שארב

 ,רעַײטש-רשּכ יו ,ןרעַײטש עשידִיי ןוֿפ סערַאדנערַא ,ןטנַארעװיל-המחלמ ֿבור סָאד ,םיריֿבג

 ערעװש ַא ןעװעג זיא רעַײטש-רשּכ רעד .ןלָאּפָאנָאמ-הכולמ ןוֿפ סערַאדנערַא ןּוא

 טָאה רע .ןומה ןשידִיי ןטרעגנוהעגסיוא ןוֿפ סעצײלּפ ערעגָאמ יד ףיוא אשמ עשימָאנָאקע

 .טרענעלקרַאפ קרַאטש ןדִיי ַײב ךיז טָאה שיײלֿפ ןוֿפ ךיױרברַאֿפ רעד זַא ,וצרעד טכַארבעג

 ןדנוברַאֿפ קיטכיר ןוא ןזיוװעגנָא םעד ףיוא ןזַײרק-סגנוריגער יד ןיא ןעמ טָאה 1825 ןיא

 זיא עיצַאזירעּפוַאּפ עקיזָאד יד .ןדִיי יד ןוֿפ עיצַאזירעּפוַאּפ רעקידארומ רעד טימ סָאד

 .טסּוװַאב ַא ןוֿפ רָאנ ,ןדנַאטשמוא עשימָאנָאקע עוויטקעיבָא ןוֿפ טַאטלוזער ןייק ןעוועג סינ

 ,רעֿפרעד יד ןוֿפ שוריג רעד .טכַאמ רעשילױּפ רעד דצמ קיטילָאּפ-סגנוטָארסױא רעקיניז

 .גיא רעד ןיא ןדִיי יד ןגעק ףמַאק רעד ,גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד רַאֿפ ?ןריווער , יד

 .טיײקמערָא רעשידִיי רעד וצ ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוביס ץלַא ןענַײז סָאד -- עירטסוד

 יד ןַא ,טלָאװעג ןבָאה ייז .םינינע עלַא יד טימ טריסערעטניא ךיז ןבָאה תוליהק יד

 לֿפַײה םעד ןוֿפ ןובשח ןפיוא טינ-- רעבָא ,עגַאל עשידִיי יד ןרעטכַײלרַאֿפ לָאז גנוריגער

 .תורשּכ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא קלָאֿפ ןוֿפ טלעג טּפַאצעג ןבָאה סָאװ ,טַײל-הליהק עשידִיי

 לָאּפָאנָאמ -ץל ַאז רעד .לָאּפָאנָאמ ןוֿפ ןטיבעג ערעדנַא ןיא ןעוועג זיא רעסעב טינ

 .המחלמ צנעמוקעגֿפױא עּפורג ַא םיא טנירק 1816 ןיא .טנעה עשידִיי ןיא רעבירַא זיא

 ה מ לש ,(רעוועקטיבז לאומש ןוֿפ ןוז רעד) לאומש קצרצב יװ ,ןריקנַאב ןוא םיריֿבג

 םעד ןיש טמענ 1822 ןיא .םיובנירג ןוא רענזָאּפ ןייטשנרָאב ,לעקנערֿפ

 3,650 טגָאמרַאֿפ ןלױּפ טָאה 1823 ןיא .לאומש קצרעב ןיײלַא ךיז רַאֿפ קעװַא לָאּפָאנָאמ

 ןבעגוצסיורַא ןטָאברַאֿפ ןעמ טָאה 1824 ןיא .ןטסירק 1,700 רָאנ ןוא םירחוס-ץלַאז עשידִיי

 טימ ןכַײלגסױא טינ ְךיִז טעװ "*עטָאװק, עכעלטסירק יד זיב ,ץלַאז ףיוא סעיסעצנָאק ןדָיי

 טָאה 1830 לירּפַא ןטס30 םעד ןוא ,ןרָאװעג טריזילַאער טינ רעבָא זיא סָאד .רעשידִיי רעד

 עשידִיי ןיא ןעוװעג ךיוא זיא לָאּפָאנָאמ .ק ַא ב ַא ט רעד :?.ןֿפַאשּפָא טזומעג הריזג יד ןעמ

 7 םופפע 5. םעעגה!טתעסת תנסנתסז 1601456::1, !12ממסטסצ 1856, ק. 2/.

 5 (ג69101 0 ש 8 + 8, (10זם1סש60 1 8ט1010?ש0 וש 16761. 2015ע160, //8:428464 1927,

419 ,226--223 

 9 רב 11גצצ1מ ע, 1/סזגסנ;סמ טטס/ ?ס|ס6מ טמ?סע 108518686/ 11611500814 ןא גמ

 72862045, 606ע 668 ן600964 :ךוב סָאד טרפ םעד ןיא זיא טנַאסערעטניא רעײז .1831, 2 עס}-

 2051286 40 ןט0סמ ((גטצסזיש20116 :500ז1:49ת, 1823)-

 רעד ןגעװ םודנַארָאמעמ ןקיטכיװ ַא ןבירשעגנָא טָאה ,קַאלָאפ ַא ,ש טיװ ָאלינ ר ָא ק טסירגַאקעד רעד

 וה. ןעט?ס חס 5, 16826קעס1 10003281, 1100888 :עז ;ןליופ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל רעשימָאנָאקע

.331-- 329 ,1926 

 10 ? ס+821מ5 או, 085 52!;תמסמסקס! גומ 6מועס10ג 2016, 1913. א 4 ן2 6 תי

 קסווטץק8 טספקס648ז624 {,ט0661:680, 1/87524ו68 1932, 38 56



 1831 ןופ רנצססֿפױא רפשיליופ רעד ןֹוצ ןריי 360

 ןקירבַאֿפ יד .ךַאֿפ רעשידִיי ַא ֿבור סָאד ןעוועג ןיא קַאבַאט ןוֿפ עיצַאקיובַאֿפ יד ,טנעה
 םעד שטיװָאכַא װענ ןָאעל דמושמ רעד טגירק 1816 ןיא .צניילק ןעועג ןענַײז
 1829 ןיא :קַאבַאט ןוֿפ רעטיײרּפשרַאפ ןוא רעלײטרַאֿפ יד רעבָא ןבַײלב ןדִיי ;לָאּפָאנָאמ
 ןברָאטשעג) שטיװָאכַאװענ רעקיבלצז רעד ??ןדִיי ןעוועג רעלדנצעה-קַאבַאט ןוֿפ ?/,90 ןענַײז
 הטיחש ,סעיצַאניפָארּפ ןוֿפ ךיוא לָאּפָאנָאמ םעד רָאי 3 ףיוא 1818 ןיא טמוקַאב (1821 ןיא
 .רעזַײהטכַאלש ןוא

 יז זַא ,הגרדמ ַאזַא טכיירגרעד 1828 ןיא טָאה סָאװ ,עירטסודניא - ךוט רעד ןיא
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,קוַאפ ןטסקינײװעניא םעד ןקידירֿפַאב וצ תלוכיב ןעוועג זיא
 .רַאֿפ רעד ןעוועג זיא דיי רעד .ןדיי יד ןסױטשסױרַא ןוֿפ םינכיס עטשרע יד ןזַײװַאב
 ןוא לָאװ ןלעטשוצ טגעלֿפ רע ;"סעקינּפולַאכ, עמערָא טריסנַאניֿפ טָאה סָאװ ,רצלטימ
 ןוויטיזָאּפ ַא טַאהעג טָאה עיצקנוֿפ עקיזָאד יד זַא ,טלַאה יל בָאװ .טעברַא רעד רַאֿפ ןלָאצ
 רעד טימ .ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ ךיז עיצקודָארּפ יד טלָאװ לַאטיּפַאק ןָא לַײװ ,טרעוו
 עיצַארטנעצנָאק ַא רָאֿפ טמוק סע ,ערענעלק יד ןטנַאקירבַאֿפ עכַײר יד סױרַא ןּפיוטש טַײצ
 הכ ָאלמ רעד ןיא .טדניװשרַאֿפ רעלטימרַאֿפ רעשידִיי רעניילק רעד ןוא ,לַאטיּפַאק ןוֿפ
 גנושרָאֿפסױא רעַײנ ַא סיױל .ַײרעדַײנש ןיא ןטָארטרַאֿפ ןטסקרַאטש םוצ דִיי רעד זיא
 ג2סרעדַײנש ןעוועג תוכָאלמ.ילעב עשידִיי עלַא ןוֿפ ?/150 שזדָאל ןיא ,לשמל ,ןענַײז

 ןדנוברַאֿפ ךיוא זיא הֿפוקּת רצנעי ןיא ןדַיי יד ןוֿפ עגַאל רעשימָאנָאקע רעד טימ
 ןוא 1818 ןוֿפ ןטערקעד ייװצ יד טנָאמרעד רעּפיש .עיצַאזירַארגַא ןוֿפ עגַארֿפ יד
 ףיוא ןדִיי ןצעזַאב ןוֿפ עגַארֿפ יד שיטקַארּפ ןעזעגסיוא טָאה ױזַא יװ רעבָא .1823 ןוֿפ
 םורַא עיצַאטנעמוגרַא רעשיטסיצילבוּפ רעטלקיװרַאֿפ רעייז רעד טימ תוכייש ןיא דרע
 .ָאּפ װַאלסינַאטס +טרָאװ ןייק ָאטינ רעדייל םיא ַײב ןיא םעד ןגעוו } ןינע םעד
 רעד ןגעוו 1817 ןיא טבַײרש ,לַארעביל ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רצכלעוו ,יקצָאט
 םינֿפלח יד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה תוינסכַא ,ןעמָארק, :ןדִיי יד ןוֿפ "עינָאמעגעה רעשימָאנָאקע ,
 טָא ןוֿפ םענייא ןיא טינ ;ןצַאלַאּפ ענייש עקילָאמַא ערעזדנוא ךיוא ןוא ,(16:6518ז26)
 ךעלטשצר יד ןלעוו ןכיג ןיא רָאג .ןדִיי ןוא סעקינטנעצָארּפ ןַײא טציא ןעייטש ןצַאלַאּפ יד
 עקידרעב-טינ ןוא עקידרעב יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןייגרעבירַא רעטיג עכעלרעגריב יד ןופ
 ::"רעמיטנגייא-סיורג

 ?עינָאמעגעה-טלעג רעשידִיי רעד ףיא קוק ַאזַא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװנוֿפ
 רעייז סָאװ ,ןסַאמ עשידִיי עטיירב יד ןוֿפ ןבעל ןטימ טֿפַאשטנַאקַאב רעד ןוֿפ טינ רעכיז
 ג5טנובירט-םייס רעשיליוּפ רעד ןוֿפ וליֿפַא ןרָאװעג טנָאמרעד טֿפָא זיא תולד ןוא טיונ
 ,"גנולעטשנַײא , רעסיוועג ַא ןוֿפ טַאטלוזער ַא רָאנ ןַײז טנעקעג טָאה קוק רעקיזָאד רעד
 רעד עגונב זיא "רענָאיצקַאער, ןוא ?לַארעביל, ןשיװצ זַא ,וצרעד טריֿפעג טָאה סָאװ
 .ןעוועג טינ דיישרעטנוא רעסיורג ןייק עגַארֿפ-ןדָיי

 עטֿפַאלקשרַאֿפ ?/(15 ןוֿפ דנַאל ַא ןיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא םזילַאדָאעֿפ רעד

 .ילעב ןוֿפ ןטַאטשרַאװ עניילק טימ ,ןדִיי עטֿפַאלקשרַאֿפ רעקינייװ טינ 10*/) ,םירעױּפ
 טימ ,םעטסיס-לָאּפָאנָאמ ַא טימ ,לַאטיּפַאק ןדמצרֿפ ןוא ןקירבַאֿפ עדמערֿפ טימ ,תוכָאלמ

 11 רֶשי 8 ספ1מ 511, 1!סתסמס! 1428028/} שש !אץ. 201. (1,600010 ע08680679), 10 8-
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 0/037 שזדָאל ןיא ןענַײז 1820 ןיא) 145 ,1931 11 =רעטעלב-ָאװ;י. ןיא ןַאמדירֿפ .8 ר"ד 2

 ץז1ס 4זמ 2ת, 1221616 2606 :ךיא ל*ג9 ,(עירטסודניא-דײלקַאב רעד ןיא ןדִיי תוכָאלמ-ילעב עלַא ןוֿפ

 וז ?,0421, 1935, 0.

 יָאװַלי, ןיא -ןליּפ ןיא עיצַאזינָאלָאק 'דַיי רעד ןוֿפ צטכישעג רעד ֹוצ, טעברַא ןַײמ םעד ןגעו עז 3

 ,ו"א 209 יז ,2 יונ ,(1934) /1 ,*רעטעלב

 14 .,81מ16401/ 1146:201ע1", 1817.

 15 קצ+-;6124540 ש 5 61, 56ן0 ר/81524341 עסאט 1825, 3/2:828ש4 1929, קץ 1
 2 ְו .(ןרפַײטש עשידיי ןוֿפ ןינע רעד)



 261 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפיוא רעשיליופ רעד ןֹוצ ןדִיי

 רעלַאיצָאס ,עיצולָאװער ןוֿפ ןעצדיא יד טימ טרָאּפעג טינ סעּפע ךיז טָאה -- ַײרעקנעש

 ידּכ ,קיטסיצילבוּפ רעד ןיא ןרעה ךיז טזָאל סָאװ ,טײהכַײלג ןוא טײהַײרֿפ ,טייקיטכערעג
 .רַאֿפ רעסעב סָאד ןעמ טָאה ,סנטַײװ רעד ןוֿפ ,דנַאלסיױא ןיא .ןגיוא יד ןדנעלברַאֿפ וצ
 רוטקורטס עלַאיצַאס ןוא עשימָאנָאקע עכעלרעטלעלטימ טעמּכ עקיזָאד יד ןוא ןענַאטש
 ,קיטילָאּפ רעשילוּפ רעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא יװ טצַאשעגּפָא ןלױּפ ךַײרגיניק ןיא ןדִיי יד ןוֿפ
 15 ןרירַאב וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זדנוא טעװ סָאד יװ

 עשידִיי, יד ןוֿפ קיטסירעטקָארַאכ יד רבהמ רעד טיג לטיּפַאק ןט יי וװ צ םעד ןיא
 ירַאליה ןוֿפ טירטסוֿפ יד ןיא קידנעייג .דנַאטשֿפױא ןרַאֿפ הֹֿפוקּת רעד ןיא *ןעגנוריּפורג
 ןגעוו .םיליּכשמ ןוא םידגנתמ ,םידיסח ףיוא ןדִיי יד רעּפיש ךיוא טלײטרַאֿפ ,םיובסונ
 ןתועט ייר ַא רע טכַאמ ַײברעד ןוא קיצניו רעייז רעּפיש טבַײרש ןלױּפ ןיא תודיסח
 ןוֿפ םינוב 'ר טימ (1814--1766) עכסישּפ ןוֿפ ןקחצי.ֿבקעי ףיונוצ רע טשימ ,לשמל ,ױזַא
 ,07 'ז) רעטלַא :עיטסַאניד רערעג רעד ןופ רעדנירג םעד ןָא טֿפור רע .(26 'ז) עכסישּפ
 ןטיבעג רע טָאה דנַאטשֿפױא ןכָאנ טשרע ןוא גרעבנעטָאר רָאג ןסייהעג טָאה רע תצב
 ןרעטשנעגרָאמ ףיוא ןרעּפלַאה ןעמָאנ ןַײז ןטיבעג טָאה רעקצַאק רעד ךיוא ; ןעמָאנ ןַײז
 יד ךיז ןבָאה תודיסח ןוֿפ םוקֿפיוא ןכָאנ רָאי 40 זַא ,רימ ןענעייל 25 יז ףיוא :רעטַײװ

 -- ,"גנוגעוַאב רעקיזָאד רעד טימ טריסערעטניארַאֿפ, ןלױּפ-לַארטנעצ ןיא ןוַײרק-הכולמ
 עשידיסח ןשיװצ ןסעצָארּפ ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ טעטש ערענעלק יד ןיא זַא ,ןסייוו רימ תצב
 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןלַאירעטַאמ:װיכרַא רָאנ טינ ןַארַאֿפ ןענַײז םעד ןגעוו ןוא ,ךעלביטש

 סעצָארּפ רעשוקל ָא רעד - לשמל יװ ,ןרָאװעג טרירַאב ןיוש ןינע רעד זיא רוטַארצטיל
 101817 ןוֿפ

 ןקיזָאד םעד ןיא טנָאמרעד ןעניֿפעג רימ סָאװ ,ןלױּפ ןיא תודיסח ןגעוו םירוקמ יד
 ףטעברַא, סנעמעװ ,לעדנַאק דוד לשמל יוװ יורטוצ ןייק טינ ןקצוװרעד ,לטיּפַאק
 ,ןעגנושרָאֿפ עשירָאטסיה עטֿפַאהנסיװעג ןוֿפ ןרעװ טרינימילע טגעמעג גנַאל ןיוש ןבָאה
 רעד ,לשמל ,יװ ,טצונעגסיוא טינ ןיטולהל רוטַארעטיל עשידיסח יד טרעװ רעבָא רַאֿפרעד
 תודיסח ןגעוו רוקמ רעקיטכיװ ַא - ןהֹּכה היֿבוט ןב ךונח ןוֿפ (1821 עשרַאוו "הרוּת דוסי,
 בר רעקסוטלוּפ םעד ןוֿפ "ק"ארהמ ישודיח, תובושּתו-תולאש יד רעדָא ,ןלױּפ ןיא
 .זפילא ר

 :סיוא ךיז ייז ןבָאה סָאװ טימ ןוא ןלױּפ ןיא םידיסח יד ןעװעג ןענַײז רעוו
 תנופמ22621) ןָא ייז טֿפור רעּפיש יו ,עוויטַאװרעסנָאק רעדָא םידגנתמ יד ןוֿפ טלייטעג
 םידגנתמ יד ןוא םינויֿבא ןוא םיצראה-םע ןעוועג ןענַײז םידיסח יד-? (8!סס 240מס2שס
 ,רעבָא ןסייוו רימ .(30 *) "םזיניבַאר ןטימ טקיניײארַאֿפ ,שיזַאושזרוב-סיורג, ןעוועג ןענַײז
 ןשיװצ יו ,ערעכַײר ךָאנ רשֿפא ןוא ןדִיי עכַײר ןעוועג ךיוא ןענַײז םידיסח ןשיװצ זַא

 ,201196106186 רעד ןיא 216101584:04 067 ןט06ת גמ 10016ת, ?לקיטרַצ םעד ,לשמל ,עז 16 |

 טמפצ 016 :ןַײז ןיא ןעגנוקרעמַאב סרעסיר לאירֿב ג רעדָא ,27 ונ ,1828 ןוֿפ 21006מ261?ט88"

 רעסײד .4/--44 *ז ,1830 ,5661טמ9 6401 616מת6/ 665 121058:56מ60 (218טמ6ת5 גת 126ט480018804

 ,/,616-) דלימ יֹזַא זיא ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעװ ליטרוא ןַײז סָאװ ,טרעיױדַאב רעטעפש טָאה

 .(56211/+ {טצ (1686016046 6. |ט4סמ !מ 1063630מ1ג4מ0", 1, 0

 רעכלעװ ,,תס/ !זוסקסז" ג"א 1161תז100 1.8ט06 ןוֿפ ןַאמָאר םעד ןענעײל וצ יַאדּכ ךיוא זיא סע

 ןסילוּפ ןיא ?ײטנָא טמענ סָאװ ,ןדִיי ַא ןוֿפ ןליֿפעג יד טרעדלישעג ןרעװ םיא ןיא : 1834 ןיא סיֹורַא זיא

 ךָאד ןוא 1831 ןיא *רעדיל-ןעלָאּפ ןבירשעג ,ןליופ ןוֿפ דנַײרֿפ ַא ןעװעג זיא עבוַאל .1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא

 ךיז טײרג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןדלי--םידיחי יד ֹוצ עטכַאילש רעשילױוּפ רעד ןוֿפ גנולעטש יד רע טּפשמרַאֿפ

 'ַאנָאקע סָאד ךיוא טרעדליש עבוַאל .ןעמונעגֿפױא ךעלטנַײֿפ ײז טָאה ןעמ סָאװ ןוא דנַאל ןרַאֿפ ןַײז וצ בירקמ

 .ןליופ-סערגנַאק ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ןבעל עשימ

 1 5. 212 סם, 2. 02161ס60 1020126016מ/8 210 ט ת8צ 0185ץ0ץ2זמוג, ,,1278611487

 1894, ואז 40. רעטַײװ עז *ַאנַאידיסח , ערעדנַא ןגעוו



 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןוא ןדִוי 26

 ,רעװעקטיבז ןוֿפ ןוז רעד (1822--1764 לאומש קערעב :רעגיײטשַא ױזַא } םידגנתמ יד
 סע יװ ,"ןלּפ ךַײרגיניק ןיא קֿפס ןָא ןוא עשרַאװ ןיא דיי רעטסכַײר עמַאס רעד,
 טיהצג, ןבָאה -רעּפיש טגָאז--םידגנתמ יד :*ןרָאי ענעי ןוֿפ גנוטַײצ ַא םיא טריטסעטַא
 יד ןשיװצ טריטנצזערּפער ןבָאה ןוא "תוֿבישי עשידומלּת עסיורג יד ןוֿפ סעיצידַארט יד
 ,"טסַײג ןוֿפ ןטַארקָאטסירַא, עקיזָאד יד ןענַײז רעװ ."טסַײג ןוֿפ עיטַארקָאטסירַא יד, ןסַאמ
 יאדװַא !ןײטשּפע ֿבקצי רצדָא שָאקַאי קחצי טינ רעכיז .טינ רעּפיש זדנוא טלייצרעד סָאד
 -- עיזַאושזרוב רעשיסקָאדָאטרָא--טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,רעשידגנתמ רעד ןשיװצ ןענַײז
 ?"טסַײג ןוֿפ עיטַארקָאטסירַא, ןגעוו םּתס ןדייר ָאד ןעמ ןעק יצ רעבָא ,םידמול ןעוועג

 ןשיװצ ,ןָא טיג רעּפיש סָאװ ,דיישרעטנוא םעד ןײטשרַאֿפ וצ זיא רערעווש ךָאנ
 עקיצנייא יד , :ױזַא טבַײרש רעּפיש ,םידגנתמ יד ןוא ןטסיסערגָארּפ רעדָא םיליּפשמ
 סנליוּפ ןוֿפ ןינע םעד ןוֿפ טקורעגּפָא טינ ןבָאה ןשינעעשעג יד סָאװ ,ןדִיי ןשיוװצ גנוריּפורג

 ?ןטסיסערגָארּפ - םיליּכשמ ענעֿפורעג ױזַא יד ןעװעג טלָאמעד ןענַײז ,טײקיגנעהּפָאמוא
 .גיא ךיז וליֿפַא ןבָאה סָאװ ,"ןטסיסערגָארּפ , עקיזָאד יד ןעועג סָאד ןענַײז רעװ .(33 'ז)
 רעשיליוּפ רעד ןוֿפ טייהרעמ רעד דמערֿפ ןעװעג זיא סָאװ ,ןינע ןַא טימ טריסערעט
 צרעלוּפָאּפ עכלעזַא טכַארבעג ןרעװ ,ןטרַאװרעד טנעקעג טָאה ןעמ יװ ? גנורעקלעֿפַאב

 ,םיובנעזַײא ינָאטנַא ןוא דלָאהדנעגוט ֿבקעי יװ ,ןעמענ
 זיא ,ןליוּפ ןיא םיליּכשמ עטשרע יד ןוֿפ שאר רעד ,דלָאהדנעגוט ֿבקעי זַא

 ,םענייא ןדצי רַאֿפ רָאלק זיא סָאד -- "עיצולָאװער , ןוֿפ רעדָא ?סערנָארּפ , ןוֿפ טַײװ ןעוועג

 -ישט, ןיילק ַא .םיא ןגעוו ןטְקַא עכַײרלָאצ יד וצ טרירעגוצ זיא סע ןעװ ךיז טָאה סָאװ

 רעשיניצ ןוא טסירעירַאק ַא ,טרינָאּפמיא קידלַאװג טָאה ?עדרַאקָאק , יד ןעמעוו ,?לקינװוָאנ

 רוסמ ַא ,ןדחּפ רעסיורג ַא וצרעד ,םֹּתַא ןוֿפ לעטשנָא ןַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,טסינוטרָאּפָא

 ןביוהרעד טרעװ סָאװ ,;טסיסערגָארּפ, רעקיזָאד רעד סיוא טעז ױזַא טָא - קינרַאבַאכ ןוא
 תעב :ןעמױבנעזַײא ינָאטנַא רימ ןעמענ רעדָא :?,עעדיא ןַא ןוֿפ רעגערט .ןענָאֿפ ַא וצ

 ,ןלעטשטסעֿפ ;שזַאנָאיּפש ןיא טקידלושַאב םיא ןעמ טָאה 1830 עיצולָאװער-רעבמעװָאנ רעד
 טלעטשעגטסעֿפ זיא סע רעבָא ,טנעקעג טינ ןעמ טָאה ,ןָאיּפש ַא ןעװעג זיא רע זַא
 .עטקַארַאכ ןיילַא רעּפיש יו ,12ט/81 ,רעקידוװעריר רעד) םיובנעזַײא :סָאװ טָא ןרָאװעג
 רעשיסור רעד ןיא רעצעזרעביא ןַא רָאי ַײרד ןעװעג זיא (41 'ז ףיוא םיא טריזיר
 יגרָאעג קינװָאקלוּפ ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא יײצילָאּפ . רעטילימ
 זיא םױבנעזַײא ןוא ,ןברָאטשעג ןעּפמעק רעקיזָאד רעד ןיא 1822 רָאי ןיא ,ןעּפמעק
 .רעטילימ ןוֿפ רעריֿפנָא םעד ,(112:6052 5216|) יילש שועטַאמ ַײב ןעניד ןבילבעג
 טָאה ,ןרָאװעג טקירדרעטנוא זיא דנַאטשֿפױא רעד יװ םעד ךָאנ *,ןלױּפ ןיא שזַאנָאיּפש
 ןוא עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןברק ַא יו טלעטשעגסױרַא ךיז ,"טָאירטַאּפ, רעד ,םיױבנעזַײא
 .גנושרָאֿפסױא רעשיסור רעד .טֿפדורעג םיא טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד זַא ,טגָאלקַאב ךיז
 זַא ,גנוקידלושַאב רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ןסייהעג ןוא טרישזעטָארּפ קרַאטש םיא טָאה טמַא
 ןוֿפ (205004212) רָאטַארטסינימדַא רעד ןעװעג ןיא רע תעב ,טלעג טעֿבנגעג טָאה רע

 -ָארּפ , ייוצ עקיזָאד יד ןטנעמוקָאד ןוֿפ ןַײש ןיא סיוא ןעצז ױזַא ??.לוש-רעניבַאר רעד
 ןוֿפ רעציטשרעטנוא יד ןעװעג ,קיטכיר טקרעמַאב קנערֿפ יװ ,ןענַײז סָאװ ,"ןטסיסערג

 21 הליהק רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ קיטילָאּפ רערענָאיצקַאער רעד

 15 ןטזןסז 0/215280841, 1822, ואז 271.
 בָאה ךיא סָאװ ,ןטנעמוקָאד רעטרעדנוה ףיוא ןדלָאהדנעגוט ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ןַײמ ריזַאב ךיא 9

 יָאווְיי, יד ןיא טעברַא ןַײמ עז ,ַא"א ויכרַא סעשטיװעקסַאּפ ,טמַארוזנעצ ןוֿפ ןװיכרַא רעװעשרַאװ יד ןיא טרידוטש

 .סײהגגעלעג רעדנַא ןַא ַײב םיא ןגעװ ךצלריֿפסױא .82---01 זײ"ז ,1 יונ (1934) 31 *ּב ,"רעטעלּב

 (1ז יּפַאק) ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןדיי ,יק ס װַאש רַא װ .י ןוֿפ 'טרַא םעד עז םיובנעזַײא ןינע םעד ןגעװ *

 .'ד צ ר --- .דנַאב םעד ןיִא

 20 1484061818 142ז016510142, 4144 0 2מ!סתֹותמ /156מט8ט16: 54ש1סאו/ 8

 אגטזמסש , ,811691640201/ 2ע6406561*, 1933, 257.
 .טילצ רעגעי ןוֿפ עסערּפ יד ךיוא עז ,110 יז ,(עשרַאװ) *טנעמָאמ , ךַאנַאמלַא ןיא לקיטרַא סקנערפ עד 1



 3 1831 ןוא דנַאטשֿפױא רעשיליופ רעד ןֹוא ןדִיי

 זיא סָאװ ,?לסכייוו רעד ןַא רעטכַאבָאעב, ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד וצ טבַײרש רעּפיש
 טײקכצלטֿפַאשלעזעג רעשידִיי רעד דצמ גנוָ;צַאב רעד ,ןעמובנעזַײא ןוֿפ טריטקַאדער ןעוועג
 יד קידלֹוש ןעװעג ָאד זיא ןתמא רעד ןיא ."רָאטקַאדער ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד וצ / רעכלעוונ
 טינ ןוא ,תויתוא עשיערבעה טימ שטַײד ןעוועג זיא סָאװ ,גנוטַײצ רעד ןוֿפ ךַא רּפ ש
 ןיא גנוטַײצ עקיזָאד יד ןענעכערוצנַײרַא תועט רעשירָאטסיה ַא ללכב זיא סע ;שידִיי
 --זיא ליּכשמ ַא ןוֿפ ןמיס רעטשרע רעד ,5גַא .עסערּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ המישר רעד
 ןַא ןעוועג ןיטולחל זיא םיובנעזַײא ינָאטנַא-ןרהא ןוא ,שדוק-ןושל וצ עביל ןוא שינעטנעק
 ןעװעג טינ ןענַײז ןיילַא ןדִיי יד זַא ןוא .טנעקעג טינ שיערבעה טָאה ןוא ץראה-םע
 םעד ןיא םיליּכשמ יד סָאװ ,טקַאֿפ רעד טזַײװַאב ,גנוטַײצ סמױובנעזַײא ןוֿפ ןדַירֿפוצ
 .בעה ףיוא ןבעגוצסורַא (1827 ןיא) טקעיָארּפ ַא ןגָארטעגנַײרַא ןבָאה ?טעטימָאק ןשידִיי
 ענייא רָאנ ןענעֿפע ןוא א רעד עלַא ןכַאמרַאֿפ ךיוא) טֿפירשטַײצ ַא שילױּפ ןוא שיער
 2ג(רעכיב עכעלטלעוו עכעלצונ ןוא עזעיגילער ןקורד וצ ףיוא

 סָאװ ,טַײצ רענעי ןוֿפ ןלושניורק ערַאטנעמעלע יד ןיא שִֶיערּבעה רַאֿפ ףמַאק םעד
 סָאװ ,יד טינ ןוא םידגנתמ יד אקווד טריֿפעג ןבָאה ,(40 'ז) םעד ןגעװ טנָאמרעד רעּפיש
 ןיא הלּכשה ןוֿפ רעגערט עתמא יד ןעװעג רעבָא ןענַײז רעװ ??,םיליּכשמ ןָא טֿפור רע
 ,רָאטלַאהכוב יד ןשיװצ ,ץנעגילעטניא-סלדנַאה רעד ןשיוװצ ןכוז ןעמ ףרַאד ייז ? ןלוּפ
 רעסיורג רעד ןופ *עטריסַאלקעד , יד ןשיװצ ,רעוט-ללּכ עשידגנתמ לייט ,ןטנעדנָאּפסערָאק
 .נַײרַא ייז טָאה ןלױּפ ןיא םזילַאטיּפַאק ןוֿפ םוקֿפיױא רעד סָאװ ,עסַאמ רעשיסקָאדָאטרָא
 ,טייקכעלקריװ רעשימָאנָאקע רעַײנ רעד ןוֿפ ןעעדיא זַײרק םעַײנ םעד ןיא טּפעלשעג
 רעד ןיא סרעד-. ;? ,תוסנכה ןוֿפ סערַאדנערַא ,םיריוטקָאד ןיוש רַימ ןעניֿפעג ייז ןשיוװצ
 ןעו ,םוירעטסינימ:סגנודליב םוצ תושקב יד ןיא רימ ןעניֿפעג ןעמענ ערעייז ,ץנַיווָארּפ
 יז ןוֿפ לייט ַא .רעדניק עשידִיי רַאֿפ ןלוש.-הכולמ יד ןדנירג ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע
 ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ "ןיטנרמונרּפה תומישר, יד ןיא ךיוא ,לֹוש-רעניבַאר ןיא ןַײרַא ןענַײז
 תומישר עקיזָאד יד טיול ןוא ,ןעמענ ערצייז רימ ןעניֿפעג טַײצ רענעי ןוֿפ םירֿפס-הלּכשה
 ןוֿפ ײמרַא יד ןעװעג זיא סע סיורג יװ ,ןלעטשטספֿפ ןענעק טַײצ רעד טימ ןעמ טעװ
 .ָאמסָאק ןעװעג ייז ןענַײז ןעמונעג ךוּת ןיא ,ןלױּפ ןיא ץנעגילעטניא רעשיליּכשמ רעד
 ןבַײרש ןעּפ רעטלקיצעג רעקיבלעז רעד טימ טנעקעג ןבָאה ןוא טמיטשעג שיטילָאּפ
 יֿפָא יד דצמ גנולעטשַאב ַא ןָא אקווד ןוא ,דנַאלסור רַאֿפ ןה ןוא ןלױּפ רַאֿפ ןה םיריש
 ןבַײרש טנעקעג טָאה דלָאהדנעגוט ַאזַא .(48 'ז) ןבָאה סָאד ליוו רעּפיש יװ ,ןזַײרק עלעיצ
 דלעֿפנכלַײֿפ יול ןוֿפ עיגעלע יד ןוא ,"תוכלמל ֿבורק, ןדעי קרעװ ענַײז ןעמדיוו ןוא
 ןבעגעגסױרַא טָאה הליהק רעװעשרַאװ יד סָאװ ,ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןוֿפ טוט ןֿפױא
 יװ ,עיצַאטנעירָא רעשיסור ןַײז רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ קיניײװ יױזַא טקנוּפ זיא ,1826 ןיא

 1:8568826 68ק6208עס) ןלוש עשיניורק עשידַיי יד ןגעוו ןלַאירעטַא-.וויכרַא ןוֿפ גנולמַאז יד עז 22

 .15 יז ,1920 גרוברעטעּפ (ץטעהעוג2

 יסיורַא טקעיָארּפ רעד .תֹועט ַא קיטנָאק טגיל יקצַאש .י ןוֿפ גנוטּפױהַאב רעד ןיא :'ד ער רעד ןוֿפ)

 סמובנעוַײא טימ טײקנדירֿפוצמוא רעד ןוֿפ ןעמענ טנעקעג טינ ךיז טָאה גנוטַײצ עשיליוּפ-שנערבצה ַא ןבעגוצ

 רָאי 3 רעכעח טימ ךָאנ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא *רעטכַאבָאעב , רעד סָאװ ,ןײלַא םעד תמחמ ןיוש *רעטכַאבָאצב;

 ללכב טמַאטש םעד רעסיוא .ףיורעד זמר םוש ןײק ָאטינ זיא טנעמוקָאד ןטריטיצ םעד ןיא ןֿפוא לכב ;םעד רַאֿפ

 ןט15 ןוֿפ) עשרַאװ ןיא *טעטימָאק ןשידִיי, ג"ַא םעד ןוֿפ רָאנ ,םיליּכשמ יד ןוֿפ טינ רָאג טקעיָארּפ רצצנַאג רעד

 טעטימָאק םַײב ,תמא :ןקַאל ָאפ רָאג ןעװעג ןענַײז טעטימָאק םעד ןוֿפ רעדילגטימ ַײרד עלַא ןוא ,(1827  ינוי

 .טיריֿבג יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ֿבור סָאד ,ןדִיי ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,(=רעמַאק,) ןַאגרָא-טגנוטַארַאב א ןצוועג זיא

 ויא טנעמוקָאד ןיא רעבָא ,ײז ןוֿפ טגָאזעגרעטנוא ןענַײז ןגָאלשרָאֿפ יד זַא ,ןביילג וצ זיא סע ;ןזַלוק ענרעדָאמ

 .{ףיורעד זַטװגָא םוש ןײק ָאטינ

 ,'ךונחה יליבש,) ןילוּפב הלשממה לֵׂש רֿפסה יּתבב תירֿבעה הֿפשה דעב המהלמה :לקיטרַא ןַײמ עע 2

 .(ז"סר---ד"סר *ז ,טײֿפרּת ,1/
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 24 עיצַאטנעירָא רעשילופ-ָארּפ ןַײז רַאֿפ !סטמנגמוג !2:861ו6} םג 6021016 סדלָאהדנעגוט
 ַײב ךיוא רָאנ ,ןדִיי ַײב זױלב טינ ןוא ,ןקרַאטש ןטימ -- ןעװעג זיא עיצַאטנעירָא יד
 .?ןטסיסערגָארּפ , עשיליוּפ יד

 רעּפיש טָאה (ן190016תם1ס6שס) רוטַארעטיל רעד ןגעװ לטיּפַאק םעד ןיא

 ןלױּפ ןיא רעבַײרש יװ ןטָארטעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,ןדִיי ןוֿפ המישר ַא טלעטשעגֿפױנוצ
 -עגֿפיױנוצ קיטנָאק ןיא ןוא ערעגָאמ ַא רעייז זיא המישר יד .,1830--1815 ןרָאי יד ןיא
 .ןזָאלרַאֿפ קידנעטש טינ ייז ףיוא ךיז ןעק'מ סָאװ ,םירוקמ עטקערידמוא טיול טלעטש
 תודלוּת, נ"א ַאידנַאק קיוַײא ןוֿפ עמַארד-טעדנַאט ַא רעּפיש טנָאמרעד לשמל ױזַא
 רעד טימ *טכַאמעג טמירַאב, ךיז טָאה רבחמ רעד זַא ,טגָאז ןוא (1829 עשרַאװ) "השמ
 ןַא ןבירשעגנָא טָאה רבהמ רעקיבלעז רעד זַא ,ןבעגוצ ףרַאד ןעמ .עמַארד רעקיזָאד
 רעשטַײד ַא טימ סױרַא זיא סָאװ ,ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןוֿפ טוט ןֿפױא עיגעלע
 עשִיערבעה יד ןשיװצ .(1826 עשרַאװ) 2182ת א. 24261 ןסיװעג ַא ןוֿפ גנוצעזרעביא
 הירא החמש :ןצנָאמרעד טֿפרַאדַאב ךיוא ןעמ טלָאװ הֿפוקּת רענעי ןוֿפ רעבַײרש

 .על דוד ,שטשָאמַאז ןוֿפ דניורֿפרעדניק בײל הירַא ,ויושעבורה ןוֿפ ןעװעל
 .ערעדנַא ןוא לקנערֿפ ןימינב ,לַאטנעװ

 -ָאנַא יד זַא ,ןקרצמַאּב וצ יַאדֹּכ יא ,שיליוּפ ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,יד עגונב
 116888 02/11 ט50ז201601/061616 510 !ט8ט וטץ202012 512:640 :רושָארב עמינ
 סענַאלֿפױא ייװ צ סױרַאו .1650גת6ת9ט שש 1.101651016 2015416 0
 תןתאט5פ) צנשטָאּפָא ןוֿפ ץיש פיל והילא סוקניּפ ןבירשעגנָא טָאה (1820 ןוא 9
 דלָאהדנעגוט ?5,1846 ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,(411852 1.!קפ2ץס 2 6034
 טימ "ריקי-.ןב, סגרעבמָאה ץרעה (1824 עגַאלֿפױא עטייווצ) 1824 ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה
 ןיא ןבירשעג ךיוא טָאה שטיװעלעקנַאי עשװָאמ ;גנוצעזרעביא רעשיליופ ַא
 .בעה ןייק ןבירשעגנָא טינ טָאה רענ כוב ;(12 'ונ ,1815) ,,22ת010101/ / 215226/3417
 :.סױרַא רע טָאה 1820 ןיא רָאנ ,(50 ') טניימ רעּפיש יװ ,ךוברעטרעוו ןשטַײד-שִיצר
 ןיא .שטַײד ףיוא ןבירשעג ןענַײז תורעה יד רָאנ ּוװ ,"שדוקה ןושל רצוא, םעד ןבעגעג
 ם.1.65861ז01װ, (1121136ץ44 ןק01548 ש ןוֿפ ךוב סָאד ךיא טלעֿפ המישר רעד
 טָאה טָארלסעל רעקיזָאד רעד .ןס2עאט 2ע40ו6940-21620160/1ת, 93/2152864 4
 סָאװ ,8. ם. רעסיוװעג ַא ??דנַאטשֿפױא ןתעב עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא טנידעג
 ףדִיי רעד ןגע ןבירשעג טָאה ,דִיי ַא זיא רע זַא ,עיצקַאדער יד טקרעמַאב םיא ןגעוו
 וו ,רושָארב ַא רעּפיש טנָאמרעד 45 *ז ףיוא .,,20101מ16 11668041" 1820 ןיא עגַארֿפ
 טזַײװ ,רושָארב ַא סױרַא ךיוא זיא ןטרָאד ;ץ על דעש ןוֿפ םיליּכשמ טנָאמרעד ןרעו סע
 טרעֿפטנעעג ףיורעד טָאה 52:006! םגטזמ ןעמָאנ ןטימ דֶיי ַא לַײװ ,ןדִיי ןגעק סיוא
 ס04ק0ס1642 3ט?0עסש 6210016ת2690 ק1561048 22ע021 1 ןט- נ"א רושָארב ַא טימ
 .רענטנעצ ֿבקעי ןגעװ .42:2ת שש 516010208 שעסטזט/400/22620. 1:1240/ 1
 -ַאר, ַא ןעוועג זיא רע זַא ,(50 */) רעּפיש טבַײרש ,לֹוש-רעניבַאר ןיא רערעל ַא ,רע וו ש
 ןוֿפ ךמס ןֿפױא ,םיא טריזירעטקַארַאכ רעשרָאֿפ רעדנַא ןַא תעב ,"רָאטַאלימיסַא רעלַאקיד
 ךיז טָאה סָאװ ,'עּפורג רעקיסעמ, רעד וצ טרעהעג טָאה רע זַא ,ןטנעמוקָאד-וויכרַא
 27 םיובנצזַײא ינָאטנַא ןוֿפ ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא יד ןגעק טלעטשעגנגעקטנַא

 24 ן,ססשצ 5. 2 6116 מ 681616, 216018 םב 220ם.. 21642ת4/8 1 יש הסמזגעֿפ!;!תג

 ןסצצעט םפק158ת2 קז262.. 1 םג ןס2ץ/ ןכס1841 ןכז2611010802002. 2,082? 1202 8022104640.

 טִׁש ג:82862 1820. ק. 16.

 25 ,,14426824', 1862, ןאז. 42. ןשיװצ ֿבגַא טלעֿפ רעבַײרש עש;ערבעה ןוֿפ המישר רעד ןיא
 ללכב ןוא רעּפש ב ײל :םיליּכשמ ןשיװצ ;:רעקינלעמכ לאומש ןב קיזַײא קה צי :ערעדנַא
 .282 יז ,1928 1 'ב (קרָאיוינ ,ָאװַיי ןוֿפ ?גסױרַא) "סקנּפ, עז ;םיא םורַא עּפֹורג יד

 ייינ) "סקנּפ, ןיא יקצ ַאס ;386 ,11 ,ָאװִיי ןוֿפ -ןטפירש עשיגָאלָאליֿפ, ןיא קַאּבָאר .ַא .ַא 2

 ./זסח. אטצ+0?8ז8, 2419 ;213 1 'ב ,(קרָאי

 2 88 א1ס 41, 5280184 82481ת0ש6, ,46 7:ץ8סוש911* 1933. 232



 365 1831 ןופ דנַאטשֿפױא רעשילױּפ רצד ןוא ןדָיי

 זו

 .נעעגרעד עשידַיישילױּפ יד :טסייה ךוב סרעּפיש ןוֿפ לטיּפַאק רעטירד רעד
 עטנַאקַאב ייר ַא זיא סָאד .(61--52 'ז) טײהַײרֿפ רַאֿפ ןֿפמַאק עקידתוֿפּתושב ךרוד גנורעט
 סָאקשוישטשָאק ןוֿפ ןביוהעגנָא ,סעיצולָאװער עשילױּפ ןיא רעמענלײטנָא-ןדַיי ןוֿפ ןטקַאֿפ
 .ָארַא ףעזוי ןוֿפ השקב יד .ןרעװ טכַאמעג ָאד ןזומ ןוויטקצרָאק עקינייא .דנַאטשֿפױא
 281794 רעבמצטּפעס 17 :טריטַאד זיא שטיװעלעסָאי קצרעצב ןוא שטיװָאנ
 .נַאק רעד ןיא טרירטסיגעררַאֿפ ןעוועג ןיוש זיא השקב יד זַא ,ןָא טזַײװ ??יקסווָאקלַאקסה

 ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעד ןיא ,1794 לירּפַא ןטס24 םעד עדנַאמָאק-רעטילימ רעד ןוֿפ עירַאלעצ
 ןבָאה םיא ןגעװ סָאװ ,טקעיָארּפ רעשיכַײרטסע רעד טנָאמרעד טינ טרעװ שטיװעלעסָאי
 3רצבלעצג ןוא ?ײקצַאש *;ַאּפיק ןבירשעג

 רעכלעוו ,וװ ע צ ל י ס א וו ָא נ "טנַאגירטניא ןסיורג, םעד ןבעגעגּפָא זיא רי ֿפ לטיּפַאק
 .סיה רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעשיליױוּפ רעד ןיא חסונ רעװָאברַאקס רעד טייג סע יװ ,טָאה
 םעד .ןעגנוָיצַאב עשידִיי-שילױּפ יד ןוֿפ גנוֿפרַאשרַאֿפ רעד טקריוװעגטימ ,עיֿפַארגָאירָאט
 ןועמ ש ..אקװד רוטַארעטיל רעשילױּפ רעד ןיא טכַארבעגנַײרַא טָאה חסונ ןקיזָאד
 .סיורג םַײב רַאסימָאק ןקיזָאד םעד טקידלושַאב ןעמ טָאה תורצ עלַא ןיא .יזנּכשַא
 ןעלדנַאהַאב טֿפרַאדַאב טלָאװ רעקירָאטסיה רעשידִיי ַא .ןװעצליסָאװָאנ יַאלָאקינ --טשריֿפ
 יו ןוא .עטכיש עג רעשידִיי רעד ןוֿפ ןַײש ןיא ןװעצליסָאװָאנ ןוֿפ טלַאטשעג יד
 ךיז ןדִיי עשילױּפ יד ןֿפלָאהעגטָאה עצליסָאװָאנ בוא ?ןַײש רעד טָא ןיא סיוא יז טעז
 טַײצ רענעי ןוֿפ ןדִיי יד רַאֿפ סָאד זיא ,טלעג רַאֿפ טסניד-רעטילימ ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ
 וצ ףיוא ןָאטעג ץלַא טָאה ןלױּפ ןיא רַאסימָאק רעשירַאצ רעד ביוא .הריזג ןייק ןעוועג טינ
 ָאי אקווד ןדִיי לָאז ןעמ ןַא ,רַאֿפרעד ןַײז טֿפרַאדעג ךָאד רע טלָאװ ,ןקַאלָאּפ יד סיצכהל
 ןבָאה ןוַײרק עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עלעיציֿפָא עשילױּפ יד לַײװ ,רעטילימ ןיא ןעמענ
 טשריֿפ ךָאד טָאה .דנַאל סָאד ןקיריײטרַאֿפ וצ "יואר טינ, ןענַײז ןדִיי יד זַא ,ןטלַאהעג
 .יֿפָא ןוא רעטילימ ןוֿפ ןדִיי ןעַײרֿפַאב רַאֿפ טלעג ןעמונעג ךיוא יקסווָאטַאינָאּפ ףצזוי
 ,םימעט "עשילַארָאמ, טימ סָאד טריוויטָאמ לעיצ

 ןוֿפ עלָאר עשלַאֿפ ַא ועצליסָאװָאנ טליּפש קיטסירעטקַארַאכ סרעּפיש טול
 סע ּוװ ,ןטרָאד .ןקַאלָאּפ יד ןוֿפ אנוש ַא רָאג רע זיא ןעוועג ןוא ,ןדִיי עגונב לַארצביל ַא
 .תורֿבס עשיגָאלָאכיסּפ טימ רעּפיש טרירעּפָא ,ןקיטעטשַאב וצ סָאד ידּכ ןלַאירעטַאמ ןלעֿפ
 ןיא תעב ,ןדִיי יד תֿבוטל ץנעװרעטניא סװעצליסָאװָאנ סיוא רע טשטַײט לשמל ױװזַא
 ,עימעדיּפע-םד.תלילע ןַא ןביוהעגנָא 1816 גנילירֿפ ךיז טָאה ךעצלטעטש ייר רעצנַאג ַא
 םעד טרעכיזרַאֿפ רעּפיש ;ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןבָאה ןדִיי יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סצ
 .ַאב ךיז טָאה ןסעצָארּפ עטרינעצסניא טקישעג יד ןוֿפ ןסילוק יד רעטניה, זַא ,רענעייל
 רעשידִיי ַא ןֿפלָאהעג ךָאד טָאה וועצליסָאװָאנ רעבָא .(65 'ז) "אֿפוג װעצליסָאװָאנ ןטלַאה
 .ַאב ןגעװ ןַײז לדּתשמ ךיז ןטרָאד ןוא גרוברעטעּפ ןייק ןרָאֿפ וצ ןלױּפ ןוֿפ עיצַאגצלעד
 עכלעזַא ןֿפרַאװֿפױרַא ןדִיי ףיוא לָאז ןעמ זַא ,ןטָאברַאֿפ סָאװ ,תונקּת עטלַא יד ןקיטצטש
 .סיוא ענעגייא סָאד טימַאב טינ ךיז ןליוּפ ןוֿפ ןדִיי יד ןבָאה סָאװ רַאֿפ .ןעגנוקידלושַאב
 ?ןרעטש טנעקעג םעד ןיא ועצליסָאװָאנ ןעד ייז טָאה ?אֿפוג דנַאל ןיא ןלעוּפוצ

 ,"קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןטַאטוּפעד, עטמירַאב יד ןסעזעג טלָאמצי ןענַײז גרוברעטעּפ ןיא

 רעוט עשידִיי יד ןבָאה םינלדּתש עקיזָאד יד טימ .ףיוה ןכעלרעזייק םַײב םינלדּתש יד
 ,ןלױּפ ןיא תוריזג ענעדײשרַאֿפ ןגעװ טַײצ ערעגנעל ַא ןיוש טרידנָאּפסערָאק עשרַאװ ןוֿפ

 28 םטמסץא1סק5018 512ז:0מ01548, 11 278.

 29 51411:סרש 341, 2 2166 !םצטזסעסָצץו, 30.

 30 ?סזצס60481/ םגטעסש} 1 1:69:2641 1914, 538 סי

 3 ,ןאסופ (28461ג , 1917.

 3228 ,אטא צשסו ןאהזמטמס8ז{8מ, 0198 1924) 9--13



 1831 ןוֿפ דנַאטשּבױא רעשיליוֿפ רעד ןוא ןדי 256

 טירש רעטסנעלק רעד .המודכו טסניד-רעטילימ ,תוריזג-ַײרעקנעש יד ןגעוו -- לשמל יו
 יד לַײװ ,גרוברעטעּפ ןיא ןרצװ טקיטעטשַאב טזומעג טָאה טכַאמ רעשילױּפ ועד ןוֿפ
 ןטַאטוּפעד ייווצ יד .צוויטקיֿפ ַא םיטרפ ךס ַא ןיא ןעװעג זיא ןלױּפ ןוֿפ טייקידנעטשבלעז
 .טלעוּפעגסיוא סרעייז עקַאט ןבָאה ,ןָאליד ןוא גרעבנענָאז ,טָאטשטּפױה רעשירַאצ רעד ןיא
 ןיא ןדִיי ןקידלושַאב וצ טָאברַאֿפ סָאװ ,טערקעד ַא סױרַא זיא 1817 ץרעמ ןט6 םעד
 םעד עגונב תולדּתשה ןוֿפ טַאטלװער ַא ןעװעג זיא טָאברַאֿפ רעקיזָאד רעד .םד-תלילע
 --ןרָאװעג ןסָאלשַאב סגעוו ןייא רַאֿפ רעבָא זיא םעד ךרוד ,לובליב-טולב ר ענ דָא ר ג ןטנַאקַאב
 עסילױוּפ יד רַאֿפ ךיוא ןינע רעד -- ןװעצליסָאװָאנ ןוֿפ ףליה רעד קנַאד ַא עקַאט ןוא
 יקסװַצינַאש רענַאיטנַאק רעד ,ץישַאטס יװ ,ןטסיצילבוּפ עֿבושח ּוװ ,ןלױּפ ןיא .תוליהק
 ןלעוּפוצסױא ןעמוקעגנָא טינ גנירג ױזַא טלָאװ ,ערעֿפסָאמטַא-םָארגָאּפ ַא ןֿפַאשעג ןבָאה ,ַא"א
 יד ןוֿפ ץנעטעּפמָאק רעקיטליגדנע רעד ןיא ןגעלעג טינ ַײס יװ ַײס זיא סָאװ ,סעּפע
 טַאהעג ךיוא ןדִיי עשיליוּפ ןבָאה ,עיצולָאװער רעד תצב ,1821 ןיא *?.םילשומ רעװעשרַאװ
 גנוצעזרעביא ןַא טימ טָאה דלָאהדנעגוט רעקידהענכה רעד ןוא ,לובליב-טולב ַא טימ תורצ
 ןעװעטַאר טלָאװעג 14010146 10260:טזמ ןטמירַאב סלארשי ןב השנמ ןוֿפ שיליוּפ ףיוא

 .טריגַאער טינ ףיורעד טָאה קיטסיצילבוּפ עשיליוּפ יד רעבָא--,ןדִיי יד
 עשידַיי סָאד ןרימרָאֿפער ןגעװ ןטקעיָארּפ יד טימ ןעװעג זיא ךַאז עקיבלעז יד

 זיא (ךעלריטַאנ ,ןטַײצ ענעי רַאֿפ טקעיָארּפ רעלַארעביל סװװעצליסָאװָאנ ,ןלױּפ ןיא ןבעל
 רע זיא ןטקנוּפ ךס ַא ןיא םגה ,רענעמ-הכולמ עשיליוּפ יד ןוֿפ ןרָאװעג טריקיטירק ףרַאש
 ,רַאֿפרעד רָאנ ןעװעג זיא סָאד ןוא--,טקעיָארּפ סיקסירָאטרַאשט טימ שיטנעדיא ןעװעג
 זַא ,רָאלק ןוֿפרעד זיא סע .ועצליסָאװָאנ ןעוװעג זיא טקעיָארּפ םעד ןוֿפ רבחמ רעד לַײװ
 ןבָאה .ןלױּפ ןיא טכַאמ סוװעצליסָאװָאנ ןבָארגרעטנוא טלָאװעג ןעמ טָאה ןובשח ןשידִיי ןֿפױא
 רעשידִייַא ןעד ףרַאד רעבָא ,ןָאט טגעמעג רעקיטילָאּפ עשילױּפ עקידנריֿפ יד סָאד
 ןטױנ עשידִיי ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ טינ ןינע ןקיבלעז םעד ףיוא ןקוק רעקירָאטסיה
 ?ןסערעטניא ןוא

 לטיּפַאק ןיא) טבַײרש רעּפיש .טסניד-רעטילימ ןינע ןטימ ךיוא זיא עקיבלעז סָאד
 ןַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1827 ןוֿפ טסניד.רעטילימ ןוֿפ ץצזעג ןטימ תוכַײש ןיא זַא ,(+/
 םדוק .ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןדִיי יד ַײב "עיצַאטנעירָא רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךָארברעביא,
 זיא סע עכלעװ טַאהעג טלָאמעד ןבָאה ןדִיי יד זַא ,ללכב ןרָאװעג ןזיוװַאב טינ זיא לֹּכ
 "םזיטָאירטַאּפ ןשיסור, ןוֿפ ןלַאֿפ יד ליֿפוצ טריזילַארענעג ןעמ .עיצַאטנעירָא עשיטילָאּפ
 סע טוט ןעמ יװ טקנוּפ ,1812 רָאי ןתצב ןלױּפ ןוֿפ ןטיבעגדנַאר יד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ
 ןיא אֿפוג ןלױּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ "עיצַאטנעירָא רעשיליוּפ , רעד ןגעוו ןטקַאֿפ יד טימ ױזַא
 קרַאטש טינ טַײצ רענעי ןיא ןדִיי יד ןבָאה ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ -!,רָאי ןקיבלעז םעד

 35 ?עדעהתעממופ הקסג5008 1816. (םּפק- 0184קע8, 1912, 144--163); 10. 060664

 ץזסדסקעה ספק. 4220284 8 ?00סעע, 1916, 1{; 445 פח. רעד רעדנַאסקעלַא תעב ,1816 רעבָאטקָא ןיא

 ---ץעלדעש ןיא לובליב-טולב ַא חוּכמ םיא וצ טדנצװעג ױרֿפ עשידַיי ַא ךיז טָאה ,עשרַאװ ןיא ןעװעג זיא רעטשרע

 הע עססאע2) טָאטשטּפיױה רעשיליוּפ רעד ןיא "ןליוּפ ןוֿפ גיניק , םוצ רָאנ ,גרוברעטעּפ ןיײק טינ ןיוש ָאזלַא

 ןיא ןרענָאיסימ ןגעק ףמַאק סװעצליכָאװָאנ טימ ןעװעג זיא ענעגײא סָאד .(2קצחּפ", 1908, 7113 7

 בילוצ ןָאטעג "אמּתסמ,ךיוא סָאד רע טָאה .טֿפַאשלעזעג-לביב ַא ָאד טעדנירגעג 1814 ןיא ןבָאה עכלעװ ,ןליוּפ

 ןליֿפַא ןוא טֿפַאשלעזעג עשירענָאיסימ עקיזָאד יד טציטשעג קרַאטש גנוריגער עשיסור יד טָאה דָארג ? טלעג

 טָאה װעצליסָאװָאנ זַא ,סע טסײה .;ךעלכיב .עדנַאנַאּפָארּפ שיליוּפ ףיוא גרוב רעט עּפ ןיא ןבעגעגסױרַא

 ,?עססאאה /8קצ8ּפ", ;'5ג8 .קיטילָאּפ רעשירענָאיסימ רע שיסור רעד ןגעק לַאֿפ םעד ןיא טעברַאעג

 1908,17; ס. זה 3 63 קז אוטאחצמג69, 1161קסעק88 1923, 104 (2 הרעה).

 ןַײז ןיא ןגרובזניג לואש ןוֿפ גנולעטש עשיסורָארּכ יד ןכַײלגרַאֿפ וצ גונעג זיא סע 4

 זזסדסקאא ס גע סע ג .י ךיוא יװ ,(1912 ב"פ) 01646018684828 8028484 1812 ז א קצססאאחפ 68256

 1ה:8 יז ז. 1812 ןַײז ןיא ןבתמפח 10/8571:6ו07 ןופ ןָאט ןקיליװזײב םעד טימ 652558 9 006סא8



 2 1851 ןוֿפ דנַאטשפיוא רעשיליופ רעדל ןוא די

 ןוֿפ ןטיזיוקער יד וצ רעכיג רעהעג םייבר עשידיטח ןוֿפ "קיטילָאּפ , יד } טריסערעטניא
 .עטכישעג רעוויטקעיבָא ןוֿפ ןטקַאֿפ יד וצ רעדייא ,ךעלכיב-השעמ

 סָאד .1827 רָאי ןכָאנ ןוא ןרַאֿפ עקיבלעז יד ןעוועג זיא ןדִיי יד ןוֿפ גנולעטש יד
 עשיטילָאּפ ןעמענ ןצ טיירג ןעוועג זיא עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ ?ןטסיסערגָארּפ , עלעֿפַײה
 יד .טיורב--טלָאװעג טָאה עסַאמ יד ןוא ,ןעמוק טינ לָאז סע טנעה סנעמצוו ןוֿפ טכער
 ןוֿפ אצוי-לעוּפ ַא ןעװעג זיא ,(9 'ז סע טצז רעּפיש יװ ,"עיצַאטנעירָא , ןיא גנורעדנע
 ,ןטקילֿפנָאק, יד ןבָאה םיא טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא סָאװ ,"ץעזעג-ןטורקצר ןעמַאזיורג, םעד
 טול ,"גנוטַײדַאב רעייז ןרָאלרַאֿפ ,ןרָאי רעגנילדנעצ ןןלױּפ ןיאנ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ
 -ָאװָאנ וצ טדנעװעג ךיז ןדִיי עשיווטיל יד ןוא עשילױּפ יד ןבָאה ,טבַײרש רעּפיש יװ
 ןָאטעג סע טָאה װעצליסָאװָאנ .טסניד-רעטילימ ןוֿפ הריזג יד ןעַײרשּפָא לָאז רע ,ןוועצליס
 טָאה יַאלָאקינ ןוא ,ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע ..,רעבָא ,("טלעג רַאֿפ ,--זַא ,טנָאטַאב רעּפיש)
 ןצנַאג ןיא טינ רעבָא טמיטש סָאד .(81 */) "זַאקוא ןכעלקילגמואק םעד ןבירשעגרעטנוא
 ןזיב ןעמונעג טינ רעטילימ ןיא ןדִיי עשיליוּפ יד ןעמ טָאה ,טנַאקַאב יװ .ןטקַאֿפ יד טימ
 ןוֿפ ןדנעװּוצּפָא ךיז ןדִיי עשילוּפ יד ןסיוטש טנעקעג טָאה ךעלטנגייא סָאװ } 1844 רָאי
 רַאֿפ ןעמונעג טָאה'מ סָאװ רעדָא ,רעטילימ ןיא ןעמונעג טינ ייז טָאה'מ סָאװ : דנַאלסור
 טינ זיא ןינע רעצנַאג רעד ?ץענערג ןשילױּפ םעד ץוחמ רעדירב ערעייז ןטַאדלָאס
 זיא ,רעטילימ ןיא ןדִיי עשילױּפ יד ןעמונעג טינ טָאה גנוריגער עשיסור יד ביוא .רָאלק
 ,ײמרַא עשיליוּפ יד טימרעד ןקרַאטשרַאֿפ טלָאװעג טינ טָאה יז סָאװ ,רַאֿפרעד ןעוװעג סָאד

 :ןֿפָארטעג ןעמערטסקע עדייב ךיז ןבָאה ָאד ןוא ,ןטָארטעגגַײרַא ןטלָאװ ןדִיי יד ןיהּוװ -
 ,רעדורב ןַײז ןוא ,ײמרַא עשיליױּפ יד לָאצ ןיא ןרעסערגרַאֿפ טלָאװעג טינ טָאה יַאלָאקינ
 ןַא ,ןטלַאהעג ןלַארענעג עשילוּפ יד טימ ןעמַאזוצ טָאה ,ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסױרג רעד
 ,רידנומ ןשילױוּפ ןרַאֿפ קעלֿפ ַא ןַײז ןלעװ ןדִיי

 םַײב ןליֿפעג עשיסוריטנַא ןֿפורעגסױרַא טָאה ענישטורקצר יד זַא ,תמא זיא סע
 ןגָארטעג טינ סָאה גנולעטשנַײא עלענָאיצָאמע עקיזָאד יד רעבָא .םוטנדִיי ןקיטלָאמעד
 ,יקצַאנכָאמ יו ,טסיצילבוּפ רעווְיַאנ ַאזַא רָאנ .םַארגָארּפ עשיטילָאּפ םוש ןייק ךיז טימ
 יד זַא ,ןביילג טנעקעג טָאה ,טעטירָאטױא ןַא יװ טֿפָא ױזַא םיא טריטיצ רעּפיש סָאװ
 רעשיסוריטנַא ןַא רַאֿפ ןרעװ טצונעגסיוא ןעק תוריזג סיַאלָאקינ טימ טײקנדירֿפוצמוא
 ןענַײז ןבעל ןשידִיי ןיא ןצנַאטסניא עקידנריֿפנָא יד ,ןלױּפ ןיא ןדִיי ןשיווצ עדנַאנַּפָארּפ -

 .טכַאמ ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ןשינעעשעג יד ףיוא טקוקעג ןבָאה ןוא רעלַאער ךס ַא ןעוועג
 ןעװעג ןענַײז םיליּכשמ יד דָארג ,קיטנַאמָאר רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ טינ ןוא ןשינעטלעהרַאֿפ
 ןָאזניװעל .ב .י .טסניד-רעטילימ ןיא ןדִיי ןעמענ לָאז ןעמ זַא ,רַאֿפרעד ןזַײא ןוא לָאטש
 ןוא ,רעקידרשוי ַא זיא ענישטורקער ןגעוו ץעזעג רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ליּפשַײב םוצ
 םעד ןעניד ךעלײרֿפ ןוא קיטסול , ןלָאז ןדִיי זַא ,ןעועג זיא לַאעדיא רעשיליּכשמ רעד
 םיליּכשמ יד ןוֿפ לַאעדיא רעד ןעװעג זיא סָאד .סיוא ךיז טקירד רעגניטצ יװ ,"ךלמ
 55 שטשָאמַאז רעדָא ץענעמערק ,ענליוו ןיא יו טוג ױזַא ,עשרַאװ ןַיא

 עיצַאטגעירָא רעשילוּפ-ָארּפ ס ק נ ע ר ֿפ טימ ןוא (ןדִיי עשיווטיל ַײב עיצַאטנעירָא עשיליוּפ טרעדָאֿפ רע) (ׂש. 1912)

 א גם 61, ?ץסע וז זסעט :סרעדנװַאֿב ןוא (1912) ןוילוּפנ תמחלמ ימיב ןיִלֹוּפ ידוהי : טעברַא ןַײז ןיא

 ןריזירַאדילָאס וצ ןעגנּוװצעג תוליהק ןעמ טָאה ןליוּפ ןיא .1812, ,,8101. 10 םזפע8ו0918", 1912, 158--85

 סעיצַארַאלקעד עלַא ןבָאה ֿפגָא) סעיצַארַאלקעד םעד ןגעװ ןקישנַײרַא ןוא עיצַאטנעירָא רעשיליופ רעד טימ ךיז

 שיליוּפ יוזַא טגעקעג טינ טושּפ ןבָאה ןדִיי יד ; ןבירשעג ײז ןבָאה ןדִיי יד טינ זַא ,טזַײװַאב סָאװ ,חסונ ןיײא

 /0606588 548/028/2סממץסמ 80 16021666ז8סץ3 (26ת678/6)} נ'א ,סעיצַארַאלקעד עקיזָאד יד ,(ןבַײרש

 רעקירָאטסיה ערעזדנוא .,(282648 2.18/06818", 1812 ןיא טקורדעג ןעװעג ןעגַײז ,א:101686008 261841ס4ס

 .(! ךיוא עשיליוּפ יד) רוקמ ןקיטכיװ ןְקיזָאד םעד ןעזרַאֿפ ןצנַאג ןיא ןבָאה

 ;װ"א 320 יז ,1934 עשרַאװ ,ןטסינָאטנַאק יד ,ןיװע :עז טסניד-רעטילימ ןינצ םעד רַאֿפ 5

 .98--94 ,{ ,1931 וועיק ,קרעװ סדלעֿפנעטקַא



 1831 ןוֿפ רֹנַעטשֿפיֹוא רעשיליוּב רֿפד ןּוא ןד 8

 רעקידנעמוקנָא רעד רַאֿפ ןדִיי יד ןצינוצסיוא טיירג זיא רעכלעוו ,יקצַאנכָאמ

 עבָא ליװ ,() סרעלקעמ עשיטַאמָאלּפיד ןוא סרעבעגטלעג ,ןענָאיּפש יװ ,?עיצולָאװער

 ָאד טערטרַאֿפ 1831 ןֹופ 'רעניבָאקַאי רעטױר, רעד .ןטַאדלָאס עשידִיי ןייק טינ ךיוא
 .ןװעצליסָאװָאנ ַײב תולדּתשה רעייז ןיא ןדִיי עשילױּפ יד סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ןקיבלעז םעד

 יקצַאנכָאמ סָאװ ,סָארדרַאֿפַא זיא סע זַא ,(4 1) ַײברעד עקַאט טקרעמַאב רעּפיש

 ןֿפױלטנַא ןגעלֿפ ןדִיי ךס ַא זַא ,ןסייו רימ .?רעַײטשטולב, ןופ עגַארֿפ יד טגַײװשרַאֿפ
 ןצװעג זיא סָאד םגה ,ןדִי יד ַײב ץוש ןעניֿפעג ןטרָאד ןוא ןלױּפ ןייק דנַאלסור ןוֿפ

 רַאֿפ טַײל.הליהק טרסמעג ןבָאה ןדִיי-ןענָאיּפש קיצניװ טינ לַײװ ,הנּכס ַא טימ ןדגוברַאֿפ

 רעכיז ןענַײז םיטילּפ עקיזָאד יד ,ןלױּפ ןיא טרובעג ןוֿפ ןענַײש ןדִיי עדמערֿפ ןבעגסױרַא

 עװיטקַא יו יז ןוֿפ טינ רימ ןרעה ןגעװטסעדנוֿפ ,שיסוריטנַא ?טריטנצירָא , ןעוועג

 55,1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןיא רעמענ-לייטנָא
 ןוֿפ ה"ד ,"טיהַײרֿפ ןוֿפ ןכָאו עטשרע, יד ןבירשַאב ןרעװ ס ק עז לטיּפַאק ןיִא

 רימ ןעניֿפעג לַאירעטַאמ םעַײנ לסיב ַא .רוטַאטקיד סיקציּפָאלכ זיב טכַאנ-רעבמעווָאנ רעד

 ןשיװצ .דנַאטשֿפױא ןוֿפ רעמענ:לײטנָא ערעדנַא רֶאְּפַא ןגעו ןוא ןשינרעה ןגצעוו ָאד

 ענַײז וא שטיװָאקרעב ףצזוי סָאװ ,קלוּפ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןרענָאיּפ עטשרע יד

 ןוֿפ ןײטשנעזָאר ָאקש רעה רענייא ןעװעג ךיוא זיא ,טנַאלּפעג ןבָאה םירֿבח

 ל.יקסוועשזָאבמעג טנָאמרעד םיא סָאװ ,ןיש טוש טש

 יָאװער יד ןעו ,ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה גנומיטש ַא רַאֿפ סָאװ ןיא

 סָאד ןדנוװשרַאֿפ זיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ בייהנָא ןכָאנ ףּכיּת ? ןכָארבעגסיױא טָאה עיצול

 טלָאװעג ןוא קנַאב-הכולמ םעד טרעגעלַאב טָאה גנורעקלצֿפַאב יד ;רצבליז ןוא דלָאג

 -ַאוויװקע םענעדלָאג ַא ןוֿפ טרעו םעד ןרױלרַאֿפ טָאה סָאװ ,טלעגריּפַצּפ ּפָאד ןטַײבסיױא

 יז זַא ,ןדָיי יד ףיא עקַאטַא ןַא טימ סױרַא ןענַײז דנַאטשֿפױא ןוֿפ רעריֿפ יד .טנעל

 טסיזמוא .ןקעװצ .עיצַאלוקעּפס טימ רעבליז ןוא דלָאג עצנַאג סָאד ןטלַאהַאב סע ןבָאה

 םיחלג רעװעשרַאװ יד ,גנוקידלושַאב רעקיזָאד רעד ןגעק טקידיײטרַאֿפ ןדִיי יד ךיז ןבָאה

 ןבָאה ןדִיי יד זַא ,טגָאזעג ןֿפָא ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,ףורֿפױא ןַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה

 "טָאירטַאּפ, ַא ןוֿפ ווירב ַא טקורדענּפָא טָאה "ַאקסלָאּפ ַאטעזַאג , יד .דלָאג סָאד ןטלַאהַאב

 .םיצֿפה ענרעבליז ןוא ענעדלָאג יד ןריקסיֿפנָאק ןדִיי יד ַײב לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאֿפעג ןוא

 ץע, סרטנוק ןיא) רזצילא 'ר ֿבר רעקסוטלוּפ םעד ןוֿפ *ק"ארהמ ישודיח, ןיא

 יד ןעװ, :עגַאל רעשידִיי רעקיטלָאמעד רצד ןיֿפ גנורעדליש ַאזַא רימ ןעניֿפעג ("תוֿבא

 רעד טָאה ,הכולמ רעשיסור רעד טימ המחלמ ַא ןביױהעגנָא ןוא סױרַא ןענַײז ןקַאלָאּפ

 טָאה ןוא טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןדִיי יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןומה

 ןוֿפ ןטײקכַאװש יד ןקוקסיוא ןעייג ייז ןוא ןענָאיּפש ןענַײז ייז זַא ,ןדִיי יד טקידלושַאב

 ,עגנוי ןוא צנעסקַאװרעד ,טלַא .טקירדַאב ןוא ןגָאלשעג ייז טָאה ןומה רעד .דנַאל

 רעזַײה יד ןוֿפ ןרעיױט ןוא ןריט עלַא .סַאג רעד ףיוא ןייגוצסױרַא טַאהעג ארומ ןבָאה

 קערש סטָאג לַײװ ,ןַײרַא טינ ןוא סױרַא טינ זיא רענייק .ןסָאלשרַאֿפ טסעֿפ ןצוועג ןענַײז

 ןבָאה רואה ידרומ יד .םורַא טנגעג רעד ןוא עשרַאװ טָאטש רעד רעביא טבצוושעג טָאה

 ."תונמחר ןייק טַאהעגטינ םענייק ףיוא ןוא ןגנוי ןייק טינ ןוא ןקז ןייק טינ טניושעג טינ
 עשידִיי יד ןענוֿפעג טלָאמעד ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עגַאל יד רוד:ןב ַא טרעדליש ױזַא

 ןעמונרַאֿפ טינ *סעיצַאטנעירָא, םוש ןייק טימ רעכיז ךיז טָאה סָאװ ,עסַאמ

 ןַײז לדּתשמ ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ,שארב ןשינרעה טימ ,טַײל עגנוי עּפורג יד ןעוו

 ,טלעטשעגנגעקטנַא ךיז יקציּפ ָא 5 כ רָאטַאטקיד רעד טָאה ,קלוּפ ןשידִיי ַא ןֿפַאש ןגעוו
 יז לַײװ ,רעטילימ ןיא ןעניד וצ יואר טינ ןענַײז ןדִיי זַא ,טלַאהעג טָאה רע לַײװ

 ןבָאה "זַײרק עשידִיי, יד זַא ,ודנוא טרעכיזרַאֿפ רעּפיש .טכעררעגריב ןייק טינ ןבָאה

 35 /אזסטוששטזמ /444 םפשמץסמנ /2/68 א. ח. 5. 0. (1827 58).
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 269 131 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןֹוא ןרַיי

 .געמוקָאד ןייק .רעַײטש=ןטורקער ןוֿפ *עטַאל רעלעג רעד תמחמ טקידיילַאב טליֿפעג ךיז
 יד ןוֿפ רעצעמע וליֿפַא ןעװ ;טינ רבחמ רעד טגנערב החנה רעד רַאֿפ ןזַײװַאב עלַאט
 ןעוועג טינ רעכיז יז זיא ,גנוטּפױהַאב .ַאזַא טימ סױרַא ךעלטנֿפע זיא "עטרעלקעגֿפױא ,

 ."ןרעֿפס עשידִיי , עקיטלָאמעד יד רַאֿפ קיבעגסָאמ
 וויזירּפ םַײב .רעטילימ ןיא ןעמונעג ןדִיי ןעמ טָאה 1817 רָאי ןזיב זַא ,ןסייוו רימ

 144 רָאנ ךיז ןבָאה ייז ןוֿפ ןוא ןדִיי 500 ןעמונעג ןלױּפ ץִנַאג ןיא ןעמ טָאה 1816 ןוֿפ
 .לוזער עכלעזַא .ןֿפָאלטנַא רעטעּפש ןענַײז ייז ןוֿפ 18 ןוא ,סעמרַאזַאק יד ןיא טלעטשעג

 יבגל קיטילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנורעדנצ יד ןוֿפ אצוי-לעוּפ ַא ןעוועג ןענַײז ןטַאט

 ,(טכער טימ ןוא) ןטלַאהעג טָאה יקס װָארבמָאד לַארענעג .טסניד-ןטורקצר ןשידִיי םעד
 רָאנ ,שיזיֿפ רָאנ טינ ,טסניד-רעטילימ וצ ןטיירגוצ גנַאל רעייז ןעמ ףרַאד ןדִיי זַא

 רעבמעצעד 10) "טַאר ןוװיטַארטסינימדַא, ןוֿפ גנוציז רעד ףיא .שיכיספ רקיע רעד

 טימ טסניד .ןטורקער ןטַײברַאֿפ ןוֿפ ןַאלּפ םעד טקידיײטרַאֿפ קצשטנָאיַאז טָאה (6
 רעד זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד טקידיײטרַאֿפ טָאה ץישַאטס תצב ,רעַײטש-ןטורקער ַא
 "גנורעקלצֿפַאב-דנַאל רעד ןוֿפ ןטנעמעלע עכעלצונ עמַאס, יד קצװַא טמענ טסניד-רצטילימ

 ןוא ןסַײרּפ ןיא ןדִיי יד זַא ,ןזיװעגנָא ַײברעד טָאה ןוא ,ןטיזַארַאּפ יד רעביא טזָאל ןוא
 ,ןטַאדלָאס עטוג ץנַאג ןַײז וצ סיוא ןזַײװ ךַײרטסע

 םיליכשמ יד ןוא ןטימעסיטנַא יד זַא ,סיוא טמוק ןטקַאֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ ןַײש ןיא
 -נָאיַאז .קיטכיר טינ זיא סָאד רעבָא .עגַארֿפ רעד ףיוא קוק ןקיבלעז םעד טַאהעג ןבָאה
 אקווד טוג רעייז טנעקעג ךיז טָאה ,ןדִיי רַאֿפ טסניד-רעטילימ ןוֿפ רענגעג רעד ,קצשט

 .לעטשנָא ןַא יו רעמ טינ ןעװעג זיא למוט רעצנַאג רעד ןוא ,ןרָאטַאלימיסַא יד טימ

 ןבָאה--סיוא ךיז טקירד רעּפיש יװ -- "עסַאמ ערעטצניֿפ , יד ןוא *עטרעלקעגֿפױא, יד

 58 רעטילימ ןיא ןדִיי ןעמענ טינ לָאז ןעמ :עקיבלעז סָאד ןוא ןייא טלָאװצג
 .קעמ יװ ,ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג ןזַײרק עשידִיי עסיוועג ןענַײז סנקירעביא

 עשיליוּפ .ײמרַא רעשילױּפ רעד ןוֿפ ינּפ עשירעטילימ יד טימ ,ןטנַארעוװיל ןוא סרעל

 ןוֿפ ֿבור םעד רַאֿפ ןוא ,ןריקנַאב-לקניוו עשידִיי ַײב תוֿבוח-ילעב ןעוועג ןענַײז ןריציֿפָא

 ןריציֿפָא יד ןבָאה עכלעוו ,רעטכעט ערעייז ןוא :ןבעגוצ רימָאל ןוא) רערעכָאװ עקיזָאד יד
 ,טֿפַארק-יצוצ ענעי טַאהעג טינ עטסַאק עשירעטילימ יד טָאה (! טנעקעג טוג רעייז ךָארג

 ןסיוועג ַא .דנַאטשלטימ ןוא עטכַאילש רעשילױּפ רעד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא טַאהעג טָאה יז סָאװ

 ,"עטרצלקעגֿפױא, "ק ןוֿפ ןגיא יד ןיא טַאהצג רשֿפא טסניד  רעטילימ רעד טָאה ןח

 .ַאב עשיטסַאיזוטנע יד 5ט1200:4ג לַאנרושז ןשידַיי-שטַײד םעד ןיא טנעיילעג ןבָאה סָאװ

 רעגַאל "ןשיטַארקָאמעד , ןיא ,ײמרַא רעשטַײד רעד ןיא ןריציֿפָא עשידִיי ןוֿפ ןעגנובַײרש
 ,(סעיצַאריּפסַא-רידנומ :רעקיטכיר) סעיצַאריּפסַא עשירעטילימ ערעייז טציטשצעג ןעמ טָאה

 יואר זיא *רעטרעלקעגֿפױא, רעד רָאנ ללכב זַא ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןטרָאד ךיוא תמחמ

 זיא גנולעטש עקיזָאד יד .עסַאמ יד טינ ןֿפוא םושב רעבָא ,רידנומ ןשילױּפ ַא ןגָארט וצ

 ךסַא ןעוועג זיא יז } טנעמָאמ-יקציּפָאלכ-שינרעה םעד ןוֿפ זיולב טינ טַאטלוזער ַא ןעוועג

 -רַאֿפ עקינייא ןבָאה ,סעשזָאל-ןענָאסַאמ עשילױּפ יד ןוֿפ רעדילגטימ קידנענַײז .רעטלע

 טקַאטנָאק ַא טַאהעג עיזַאושזרוב רעטרילימיסַא רעשידִיי רעד ןוֿפ ןציּפש יד ןוֿפ רעטערט

 רעד ןוֿפ ןריציֿפָא עלענָאיסעֿפָארּפ יד וצ ךוּפיהל ןבָאה סָאװ ,ןטָאירטַאּפ עשילוּפ יד טימ
 *מורַא ןוא טסניד-רעטילימ ןינע םוצ גנו;צַאֿב עשיטנַאמָאר ַא טַאהעג יײמרַא רעשיליופ

 .עגֿפױא  רעדעי טינ זַא ,לַאינָאמערעצ ןעמייהעג ַאזַא טימ עביל עקיזָאד יד טלגנירעג
 רַאֿפרעד ןוא *ןזַײרק עגעי ןיא ןרעװ וצ ןעמונעגנַײרַא ןַײז הכוז טנעקעג טָאה "רעטרעלק -

 38 1 ס ; 42, 0. !זחח|ג 16:6165603 17018616ש0, 1917, 116-117: 378--79.

 ִׁש ץ טז 8- :ַײב ןענעײל ןעמ ףרַאד ,ןליופ ןיא -רָאגַאנ. רעשידַיי רעטשרע רעד ןעזעגפיוא טָאה סע יװ
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 :1816 ןיא ןיוש ךיז ןעניֿפעג ,12ז028 20100008' עשזָאל רעד ןיא רעדילגטימ עשידִיי ןשיװוצ 9

 :עז ;(יגָאטנַא טינ) םיובגעזַײא רחוס ַא ןוא גרצבגעגָא רק ,גרעב סקיל ג רעלדנצהכוב ףצד
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 (24) ןטֿפילש ץשינַאטסיה



 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשילוֿפ רעד ןוא ןֹדיֹי 30

 ןליֿפַא טײקנדירֿפוצמוא יד ןעועג טינ גנולעטש סיקציּפָאלכ טימ טײקנדירֿפוצמוא יד זיא

 רָאנ טכער טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןציּפש עריא ןוֿפ רָאנ ,עיזַאושזרוב רעשידִיי רעד ןוֿפ
 .ךיז רַאֿפ

 רעבָא .עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ טזָאלעגוצ ןדִיי "עויסערגָארּפ , יד טָאה ןעמ
 קיצניװ רָאג ןעוועג ןענַײז סע לַײװ ,ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ןעמ טָאה ןלָאצ עסיורג ןייק
 יז טָאה ןעמ עכלעװ ףיוא ,םיאנּת יד ןקידירֿפַאב טנעקעג ןבָאה סָאװ ,טלָאמעד ןדִיי
 שיזױצנַארֿפ ,שיליוּפ ןבַײרש ןוא ןענעייל ןענעק) עידרַאװג רעד ןיא ןעמעננַײרַא טלָאזעג
 .(רצדיילק "עשִיעּפָאריײא, ןגָארט ןוא ןלוש עכעלטנֿפע יד ןיא רעדניק יד ןקיש ;שטַײד רעדָא

 .ָאקרע ב ןוא שינרצ ה סָאװ ,קלֹוּפ ןשידִיי ןרעדנוזַאב ַא ןופ טקציָארּפ רעד

 טימ ןֿפרָאװעגקירוצ קיטכיזרָאֿפ הליהק רעװעשרַאװ יד טָאה ,ןגָאלשעגרָאֿפ ןבָאה ש טיו

 ןתמא רעד ןיא ןבָאה ןוא טלעטשעגֿפױנוצ שיטַאמָאלּפיד רעייז ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןוויטָאמ

 ןוא) עשידִָיי-יטנַא ַאזַא ןעוועג זיא רעֿפסָאמטַא יד .טייקכעלקריוו רעד טימ טמיטשצג טינ

 :ןעװעג טינ זיא געווסיוא רעדנַא ןייק זַא ,(טסּוװעג טוג טַײל-הליהק יד ןבָאה םעד ןגעוו

 רעד לָאז ןוא עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןייג ןדִיי *עטריז;עּפָאריײא , יד ןלָאז

 ןוא טלעג ןֿפַאש וצ תוירחַא רענעגייא ןַײז ףיוא ןעימַאב ךיז שטיװָאקרעב רענעֿפורַאב טינ

 ,"שיטָאירטַאּפ , הליהק יד ןכַאמ וצ ידּכ .קלופ ןשידִיי ןטרעגַאב סייה םיא ןוֿפ םעד ןדנירג

 ןרעּפיש ַײב זיא סע עכלעוו ןגעו ,החּפשמ.גרעבנעדלַאװ רעד ןוֿפ רענייא טָאה

 םורַא ױזַא ןוא הליהק רעד ןוֿפ רַאטערקעס רעד ןרעװ טלָאװעג ,ןלַאירעטַאמ עַײנ ןַארַאֿפ

 .רעטערטרַאֿפ עשידִיי יד ןוֿפ ןעגנומיטש עתמא יד ןגצװ טכַאמ יד ןרימרָאֿפניא ןענצק

 .(103 *ז) "ןרָאטַאלימיסַא עלַאקידַאר , ןענַײז ייז זַא ,סגרעבנעדלַאװ יד ןגעוו טגָאז רעּפיש

 ןעוװעג רעטעּפש זיא--גרעבנעדלַאװ דו ד--החּפשמ רעד ןוֿפ רענייא זַא ,ןסייוו רימ

 רעד דוֿבּכל עדָא ןַא ןוֿפ ןוא ןשטיװעקסַאּפ ןוֿפ טוט ןֿפױא עיגעלצ ןַא ןוֿפ רבחמ רעד

 50 ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקצלַא ןוֿפ גנוניירק

 יד ןריצָאװָארּפ טלָאװעג טָאה רע .טורעג טינ ךיוא לַײװרעד טָאה שטיוװָאקרעב

 (ןדִיי "ענַײז , -- ךיז טײטשרַאֿפ) ןדלי יד טֿפור רע ןכלצוו ןיא ,ףורֿפױא ןַא טימ הליהק

 -רַאֿפ רעלעקנוט ַא טימ טסירעֿפַא ןַא ןעוועג זיא שטיװָאקרעּב זַא .הליהק רעד ןגלָאֿפ טינ
 ,ףצש סעשטיווָאקרעב ,(1411041) יקצילק לַארענעג .טקַאֿפ רעטנַאקַאב טוג ַא זיא ,טײהנעגנַאג
 ,60106006 52ש26:סתט 1600 קגתט 26:406102061 ?:יֹוזַא םיא ןגעװ טבַײרש

 ס0060121סז 2 קסשס4ט, 26 00216 תוס ןס5 סת 60 1690 242!תץתמ } 26 0
 טטץ2621 םג קס|ססץמ6א ן6402690 2 קס0061ג0תץסמ פשץסמ 01106:ס 00 ט632
 ןוֿפ עעדיא יד זַא עז וצ זיא םעד ןוֿפ .תוסקזקץע2וט011056 24 5002 ק001292610'"
 ןייק טַײצ רענעי וצ טָאהעג טינ טָאה עיצַאמרָאֿפ-רעטילימ רעשידַָי רעקידנעטשבלעז ַא

 .טכַאמ רעשילױּפ רעד ַײב טינ ךתא רָאנ ,ןדִיי ַײב זיולב טינ ,שזיטסערּפ ןקירעהעג

 זיא רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,לַאֿפכרוד ַא ןַײז טזומעג טָאה ןַאלּפ סעשטיווָאקרעב

 ןייק ןבָאה לוש-רעניבַאר רעד ןוֿפ טַײל עגנוי יד ;ןוז ַא סעשטיװעלעסָאי קערעב ןעוועג
 .ָאיצַאנ יד - טייקיטעט רעויטקַא רַאֿפ רעטנעצ רעד ןבילבעג זיא .טַאהעג טינ תוֿבישח

 ןיא ןענַײז ,עידרַאװג עשיטָאטש יד ךיוא ,עידרַאװג עלַאנָאיצַאנ יד רעבָא .עידרַאװג עלַאנ

 .סעיצוטיטסניא ערעלוּפָאּפ רעייז ןייק ןעװעג טינ שטנעמסקלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןגיוא יד

 40 סג 6164 ר/ ג146 ם ט סז קג 116814 תב 20ס0ת /:8541661028, 1856; 9/16152 תב

./185 9/2152868 (11 416:88012/ ...2.0:008611 42168 

 .ןרוזַאמ ןוֿפ ןָארדַאקסע ןַײז ןריזינַאגרָא ןיא ןשטיװָאקרעב טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג טָאה גדעבנעדלַאװ השמ

 (זסמגישטתמ 1.ט1:83018, !{ז. 2419)
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 21 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןוא ןדָיֹי |

 ורַאשיר דמושמ רעד סָאװ ,קיטסירעטקַארַאכ יד תמא ןוֿפ טַײװ טינ זיא טע

 עגָא ה (לאקזחי װַאלסינַאטס ןוֿפ טעלֿפמַאּפ ןשיטילָאּפ ןטריזיגָאלַאיד םעד ןיא טיג

 :יוװנַײא עלַא ןעליוקוצסיוא העדב טַאהעג טלָאװ אנוש רעד ןעװ, זַא--**,"יזח אּת, נ"א
 ?ןעװעטַאר וצ ךיז ידּכ ,המחלמ רעד ףױא ןעגנַאגעג ןדִיי יד ןטלָאװ טלָאמעד ,רענ

 ךיז יז ןטלַאה רַאֿפרעד ןוא קיטילָאּפ טינ ללכב טריסערעטניא--גגנוניימ ןַײז טיול--ןדִיי יד

 רעד ןוֿפ גנוקיטעטשַאב ערערָאלק ַא ךָאנ טיג ֿבר רעקסוטלוּפ רעד .סנטַײװ רעד ןוֿפ

 ןבָאה ןדִיי יד ןעװ, :ױזַא רע טבַײרש "ק"ארהמ ישודיח, ענַײז ןיא .גנוטלַאה רעקיזָאד

 יז ןוֿפ עטסֿבושח יד ןענַײז ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא גנַאגרעטנוא רעייז זַא ,ןעזרעד

 ןוֿפ ךט ַא רעייז ןוא ,םירש עסיורג יד טימ תחא-די ןסילש וצ קנַאדעג ַא ףיוא ןלַאֿפעג

 יז טימ ךיז ןבָאה ,רעמערק ןוא תוכאלמ-ילעב יד ןשיוצ לעיצעּפס ,ןומה םעד ןשיווצ

 ןוא ,םירש יד רַאֿפ ארומ ַא ייז ףיוא ןלַאֿפעג זיא סע סָאװ ,םעד תמחמ טקינײארַאֿפ

 יז .הכולמ רעשיסור רעד ןגעק המחלמ יד ןטיירגוצ ןיא ןֿפלָאהעג ייז ןבָאה רעבירעד

 יז ןוא ,טַײל-רעטילימ יד ןלױּפ ןיא ןגָארט סע יװ ,ןרידנומ ןיא ןָאטעגנָא עלַא ךיז ןבָאה

 ,עקיּפ ַא ןעמונעג טָאה רענייא .רעוװעג עשירעדרעמ יד ןַײרַא טנַאה ןיא ןעמונעג ןבָאה

 טַײצ רענעי וצ ןבָאה ןקַאלָאּפ יד רצבָא ,ןיז-ילּכ רעדנַא ןַא רעדָא סקיב ַא רעטייווצ רעד

 ןגעק המחלמ רעד ןיא ןֿפלעה ייז ןלָאז ייז ,ןטַאדלָאס רַאֿפ ןדַיי ןעמענ וצ טביולרעד טינ

 .רעביא טינ ןוא ןרַאנּפָא טינ ייז ןלָאז ייז זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז לַײװ ,אנוש םעד

 סרעטכעוװ רַאֿפ ןדִיי יד טכַאמעג רָאנ ןבָאה ייז .אנוש ןוֿפ טנעה יד ןיא ייז ןרעֿפטנע

 ."ןרעווקס ןוא ןסָאג יד ףיוא ןטיה וצ

 ײרטעג שיגָאלָאכיסּפ זיא יז לַײװ ,קיטכיר שירָאטסיה זיא גנורעדליש עקיזָאד יד

 טײטשרַאֿפ .טַײצ רענעי וצ עסַאמסקלָאֿפ עשידִיי יד טשרעהַאב טָאה סָאװ ,גנומיטש רעד

 ןעמענֿפױא שרעדנַא טזומעג טקַאֿפ םעד טָאה רָאטַאװרעסבָא רעשיליוּפ רעד זַא ,ךיז

 צנַײז ןיא טלייצרעד רעגייטש ַא קעברַאקס .ןשטַײטסױא שרעדנַא ךיוא אליממ ןוא

 רע טָאה ,(1831 רעּבמעטּפעס 19 םעד) עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעװ זַא *?,תונורכז

 ,טָאטש ןוֿפ רעניֹוװנַײא עטסנעצזעגנָא יד ןוֿפ םענייא ןייק ןֿפָארטעג טינ סַאג רעד ףיוא

 *םוי ןיא, ןדִיי רָאנ ןעזעג טָאה רע .רעזַײה ערעייז ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז עלַא

 ַײרֿפ, ןעגנַאגעג ןענַײז ַײז ;"רעמינּפ עכעלײרֿפ טימ (תבש ןעוועג זיא סע) םידגב צקידבוט

 .רַאקס טעז "ןדִיי עכעלײרֿפ , יד וצ טסַארטנָאק ןֿפרַאש ַא יו ןוא .?טָאטש רעד רעביא

 טימ טקַאט ןשירעטילימ ןיא ךצעלעמַאּפ ןרישרַאמ סָאװ ,ןעמרַאדנַאשז ןָאיזיװיד , ַא קצב

 העש רעשיגַארט רעד ןיא ןדִיי רעװעשרַאװ יד ןעזעג טָאה קצברַאקס .וו"זַאא "קיזומ

 עקיבלצז יד ןעזעג ןבָאה רעדיװ ערעדנַא ,"רעמינּפ עכעלײרֿפ , טימ טיײהַײרֿפ סנלױּפ רַאֿפ

 ןבָאה רעמינּפ עדייב רַאֿפ ןוא ."רעמינּפ עקירעיורט, טימ ןהעש עקידיירֿפ יד ןיא ןדִיי

 .סקניֿפס ַא ןבָאה וצ יװ ,געווסיוא רעדנַא ןייק ןדִיי רַאֿפ ןבילבעג טינ זיא ,ןטילעג ןדִיי יד

 ,ןינע ןַא ףיוא יװ ,ךַאז רעצנַאג רעד ףיוא ןקוק ןוא (םינּפ-סונַאי ןייק טינ רעכיז) םינּפ

 רַאֿפ ףמַאק ןיק .ןלױּפ ןיא עסַאמ רעשידִיי רעד ןוֿפ לרוג םעד ןָא קינייו טריר סָאװ

 רעד ןוֿפ ןדנַאר יד ףיוא ביוא ןוא .ןעװעג טינ רעכיז סע זיא ןדִיי ןוֿפ גנוַײרֿפַאב רעד

 ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ טנעקעג טינ וליֿפַא ךיז טָאה סָאװ ,המחלמ רעשירעטילימ ןייר רעקיזָאד

 -ירָאטסיה עשילױּפ עטסרעמ יד ןקיטעטשַאב סָאד יװ -- ,עיצולָאװער רעלַאנָאיצַאנ ַא
 זיולב ןוא ,עוװיטַאטנעזערּפער רעקיצניװ רעדָא רעמ ,ןדִיי עקינייא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה---,רעק

 414 ךוג סהּבלק ס2צ11 זס?הוסט8 0 ?ץ880ה, 1/2152808 1830, 21 9

 ,טשרַאװ ,ןליּפ ןיא םידמושמ ,קנער 9 ;49--48 'ז ,ךוב סרעּפיש :עצז עגָאה לאקזחי ןגעװ

 טציא זיב ,עשרַאװ ןיא םוירעטסיגימיסגנודליב ןיא ַאילַאװיכרַא ;(טריזירטעלעברַאֿפ קרַאטש) 110 --38 ,3

 ,שיערבעה ףיוא ארוקילוק ַא (ח"צקּת) 1818 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא עג ָא ה טָאה ֿבגַא .טצונעגסיוא טינ ךָאנ

 ,ןקורדוצרעביא ףורֿפױא ןקיזָאד םעד יַאדֹּכ ןעװעג טלָאװ סע ;"אינלוּפ ץראב רֿפס יתב תודסיתה , ןגעוו

 4 5 8ז מ ס 2, 2 קפתונסותואסש + תסלתבמ 1878, 9



 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליופ רעד ןוא ןדִיי 22

 קיצניװ יװ ,זַײװַאב רעטסעב רעד סָאד זיא ,עסַאמ רעד ןוֿפ רענלעז טרעדנוה רָאּפַא

 רעד ןיא טָא ןוא .םוטנדִיי ןשילױּפ ןוֿפ ןטכיש עטיירב יד טרירעגנָא טָאה ןינע רעד
 לטיּפַאק רעשידִיי רעד ןרעװ ןעמונעגֿפױא טֿפרַאדעג ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,טָאה ןַײש

 .1831 ןיֿפ

 טמיטשעג ךעצלדנַײֿפ ןעװעג זיא ןלױּפ ןיא גנורעקלצֿפַאב עשרעױּפ עצנַאג יד בוא

 וצ ידֹּכ ,ײמרַא "ערענָאיצולָאװער, ַא ןצונַאב טנעקעג טָאה ןעמ בױא ,דנַאטשֿפױא םוצ

 טַײצ רעד ןיא אקווד ענזישטשנַאּפ ןטעברַאוצּפָא םירעױוּפ יד ןעגניווצ םיצירּפ יד ןֿפלעה

 *+רעקירָאטסיה רעשיליופ ַא טלעטשעגטסעֿפ סנטצעל טָאה סע יװ ,המחלמ רעד ןוֿפ

 יד זומ סָאװ רַאֿפ ןוא ?ןדִיי ןוֿפ ןטרַאװרעד טנעקעג ךעלטנגייא ןעמ טָאה סָאװ טנַײה--

 רעד ןיא ןעװעג זיא יז יו ,שרעדנַא ןרעװ טרעדלישעג 1831 ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עלָאר

 טגעקעג טינ טָאה יז זַא ,טרעקרַאֿפ ,ןרעװ ןזיװַאב טינ לָאז סָאװ רַאֿפ ןוא ,טייקכעלקריוו

 ?ןעװעג זיא יז יו ,ערעדנַא ןייק ןַײז

 וי:

 .לָאמעד רעד ןוֿפ גנולעטש יד ןרעלקוצֿפױא זיא ןינע רצזדנוא רַאֿפ קיטכיוו רעייז
 רעּפיש טיג םעד ןגעװ .ןדַי רַאֿפ טסניד.רעטילימ ןוֿפ עגַארֿפ רעד וצ עס ערּפ רעקיט
 יד ףיוא ןוַײווּוצנָא ןכירטשטּפיױה ןיא ןעימַאב ךיז ןלעװ רימ .לַאירעטַאמ קיצניװ רעייז
 .ןעגנוניימ ןוא ןעגנופיטש עקידנשרעה

 ךיז טָאה עּפורג רעשידִיי רעטרילימיסַא רעד ןוֿפ ןֿפורֿפױא יד ןוֿפ םשור ןרעטנוא
 םעד ןֿפַאשּפָא לָאז ןעמ ,ליו ןדִיי יד ןוֿפ טייהרעמ יד זַא ,קורדנַײא ןַא ןֿפַאשעג ךס ַא ַײב
 ,,0216תתוא טסש5266/גת ןיא .ןטַאדלָאס רַאֿפ ןדִיי ןעמענ םעד טָאטשנָא ןוא רעַײטש-ןטורקער
 ןיא ,/4. ס:.. טצמתחעג לקיטרַא ןַא ןזיװַאב ךיז טָאה (1831 יַאמ 20 1ז21סשץ'"
 .טסניד-רעטילימ וצ ןדַיי יד ןעיצוצ ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד טקידײטרַאֿפ טרעוו סע ןכלעוו
 ןענַײז ,ןקלוּפ ענעדײשרַאֿפ ןשיװצ ןֿפרָאװעצ ,ןטַאדלָאס יװ ןדִיי זַא ,טלַאה רבחמ רעד
 ךַײ רעד טצעוו ,אנוש ןטימ םינּפ לא םינּפ קידנעייטש ןוא ,דנַאל ןרַאֿפ הנּכס ןייק טינ
 ןוא ךיז טקידיײטרַאֿפ רע זַא ,ןײטשרַאֿפ טעװ רע לַײװ ,טַאדלָאס רעטוג ַא ןרעװ ןזומ
 טינ ןבָאה ייז בוא ןוא ,טסניד.רעטילימ וצ קִיעֿפ ןדַײי יד ןענַײז שיזיֿפ .ענעגייא ענַײז
 טעװ ,"רעטומֿפיטש, ַא ייז רַאֿפ ןעװעג זיא ןלױּפ לַײװ ,דנַאל ןרַאֿפ ןליֿפעג עֿפיט ןייק
 עסַאק-הכולמ עשיליוּפ יד זַא ,רָאה ַא ףיוא קּפוסמ טינ זיא רבחמ רעד .ןרעדנע ןזומ סָאד ךיז
 .גַײרַא רעַײטש ַאזַא ןעק ,ןדִיי עכַײר ךס ַא טָאה ןליוּפ יו תויה ןוא ,טלעג ןבָאה ףרַאד
 ןעמ לָאז ּפיצנירּפ ןיא זַא ,רָאֿפ רע טגָאלש רעבירעד .עמוס עקיטַײדַאב ַא ןעגנערב
 ןענעק סָאװ ,יד טייקכעלגעמ ַא ןבעג ַײברעד ןוא טסניד-רעטילימ םוצ ןעיצוצ ןדִיי עלַא
 רעבָא ,וצרעד טכער ַא ןבָאה ןלָאז ייז ,לָאצּפָא ןסיוועג ַא טימ םעד ןוֿפ ןֿפױקסױא ךיז
 ןוא תוליהק יד ןיא ןרעװ טלָאצעגנַײא ףרַאד טלעג סָאד .טַײצ רעסיוװעג ַא ףיוא רָאנ
 .עסַאק-הכולמ רעד ןיא ןגָארטנַײרַא סע ןֿפרַאד תוליהק יד ןלעװ אמּתסמ

 רעשידַי רעד רַאֿפ טייקכעלגעמ ַא ןענעֿפע טלָאװעג ןעמ טָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא
 טֿפרַאדַאב ןטלָאװ סָאװ ,ןסַאלק עמערָא יד ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ךיז ןֿפױקוצסיױא עיזַאושזרוב
 .רעטילימ ןיא ןעניד ןייג

 לָאז ןעמ ,טרעדָאֿפ ,}.. רעטנוא ךיז טבַײרש סָאװ ,רעגריב רעשילױוּפ רעדנַא ןַא
 ןיא ןעניד וצ ךעלנעזרעּפ טָאטשנָא רעַײטש ַא ןלָאצ ןלָאז ןדִיי זַא ,ןזָאלוצ טינ ןֿפוא םושב
 תוֿבדנ ןייק טינ ןביג ,דנַאלסור תבוטל ןרינָאיּפש ןדִיי יד זַא ,טלַאה רבחמ רעד ,רעטילימ

 רעמ ךָאנ ןליוו ןוא דנַאל ןוֿפ לדנַאה ןצנַאג םעד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה ,רצוא-הכולמ םעד רַאֿפ
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 373 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רצשיליופ רעד ןוא ןויי

 זַא ,רעבַײרש רעד טרעדָאֿפ טסניד.רעטילימ ןטקעריד ץוח .ךיז רַאֿפ המחלמ יד ןצונסיוא

 עשיליױטַאק טימ ךיז ןצונַאב וצ טכער םעד ןָא ,טעברַאדרע וצ ןעיצוצ ןדִיי יד לָאז ןעמ

 ןדליג ןָאילימ 20 ןוֿפ האװלה-גנַאװצ ַא ייז ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא ןוא ,*סעקבָארַאּפ

 (1831 יַאמ 1 םעד) רעטעּפש געט רָאּפַא טימ .(,,20124 לטזמוסתמץ"' ןֹאַז 124, 1831)
 טקידלושַאב רעכלצוו ,81. רעסיוועג ַא ,דָיי ַא טרעֿפטנעעג גנוטַײצ רעקיבלצז רעד ןיא םיא טָאה

 ןיא טבעל ןלױוּפ ןיא עסַאמ עשידִײי יד זַא ,טינ סייוו רע ;טייקיליווזייב ןיא רבחמ םעד

 םעד תֿבוטל תוֿבדנ עסיורג ןבצגעג ןבָאה ןדִיי זַא ,טינ סייוו רע ; טיײקמערָא רעכעלקערש

 יד רַאֿפ וועיעשזדנעי ןוא ווָאכָארג ןייק זַײּפש טכַארבעג ןבָאה ייז זַא ,רצוא-הכולמ
 ףיוא רעַײטש-ןטורקער םעד ןטַײברַאֿפ טלָאװעג טינ טָאה ןעמ ביוא זַא ןוא ,ןטַאדלָאס

 ןדַי ןבָאה ךָאד ;ןדִיי ןוֿפ טינ ,גנוריגער רעד ןוֿפ דלוש יד סָאד זיא ,טסניד-רעטילימ

 .רעגריב ןדִיי יד ןבעג גנוריגער יד לָאז ,ןטַאדלָאס עקיליװַײרֿפ טרעדנוה רָאּפַא ןבעגצג

 ןלעװ ןדִיי ןרעדנע ךס ַא ךיז טעװ טלָאמעד - ןטַאדלָאס רַאֿפ ייז ןעמענ ןוא טכער עכעל

 ןעועג זיא רעכלעו ,קערעב םעַײנ ַא/ ןעזרעד טעװ ןליױוּפ ןוא ,רעגריב עטוג ןרעװ

 ."דלעה ַא יװ ןלַאֿפעג זיא ןוא דָיי ַא

 ןיא ןדִי ןעמענ לָאז ןעמ זַא ,גָאלשרָאֿפ ַא טכַאמעג רָאג טָאה רבחמ רעדנַא ןַא

 סנעמצוו ,החּפשמ ַא ןוֿפ רעטָאֿפ רעדעי (1 :תודוסי עכלעזַא ףיוא רָאנ רעבָא ,רעטילימ

 ןעמוקַאב טעוו ,רידנומ ַא ןיא טכירעגסיוא ,ײמרַא רעד ןיא ןטערטנַײרַא טצוו'ס ןוז

 ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ-סקלָאֿפ ףיא ןעמיטש וצ טײהַײרֿפ רעד טימ, טכער עכעלרעגריב

 ,דַײ רעדעי (2 ;() *הליהק ...רעשידִיי ַא ןיא טמַא ןַא ןגירק וצ טכער סָאד ןבָאה טעװ

 ..טכער עקיבלעז יד ןעמוקַאב טעװ ,טַאדלָאס ַא רַאֿפ ןייג טצװ רענַײז רעדורב ַא סָאװ

 טעװ ,ןטרידנומ ַא ןצנַאג ןיא ,ןדִַיי ןטייווצ ַא ײמרַא רעד ןיא ןבעג טצװ סָאװ ,דָיי ַא (

 ,יאנּת ַא טלעטשעג רעבָא טרעװ ןלַאֿפ עלַא ןיא .לַאֿפ ןטשרע ןיא יו ,טכצר ןבָאה ךיוא

 סָאװ ,דָיי ַא (4 ;םישובלמ יד ןרעדנע ןוא דרעב יד ןלָאגּפָא ןלָאז ןטַאדלָאס עשידִיי יד זַא

 ןוֿפ גנַאר םוצ ןענידרעד ךיז טצוװ ןוא טייקשידלעה רַאֿפ לַאדעמ ַא טימ טנױלַאב טרעוו

 ןעמענרַאֿפ וצ טכער ןבָאה ןלעװ רעדניק ענַײז ,טכערלדַא ןעמוקַאב טעװ ,ריציֿפָא ןַא

 .ףיױה ַא ןבָאה וצ טכער סָאד --אֿפוג רע ןוא ןטמַא

 ךיג רָאג, ןוא טֿפַארק-יצוצ ַא ןבָאה ןלעװ - רבחמ רעד טביילג -- םיאנּת עכלעזַא

 רעזדנוא וצ ןדנובעגוצ ןצענַײז סָאװ ,ןדִיי ןוֿפ עשרַאװ ןיא ןריטורקער ןקלוּפ עַײנ ךיז ןלעװ

 עכַײר יד .ןֿפלעה קרַאטש טינ טצוו-ףוס םוצ רע טקרעמַאב - רעַײטש-ןטורקצר רעד ."ךַאז

 ןלעװ טַײל עמערָא יד ןוא ,ייז רַאֿפ ךס ןייק טינ טֿפע-טַאב סע לַײװ ,ןלָאצ םיא ןלעוו

 רעד 0128 פטזנוסתמצ ' !{ז+ 147, 21. /, 1831) ןלָאצַאב וצ תוּכב ןַײז טינ םיא
 ,טלַאה רע .עשַאלדָאּפ ןוֿפ רעגריב ַא ןוֿפ רעֿפטנע ןַא ןֿפורעגסױרַא טָאה טקעיָארּפ רעקיזָאד

 רַאֿפ טכער ןגעק רע זיא ללכב ןוא ,ןטכילֿפ רַאֿפ ןלָאצ וצ שילַארָאמ טינ זיא סע זַא

 .(159 רעמונ ,ןטרָאד) רוטלוק ןייק טינ ןבָאה ןדַי יד לַײװ ,ןדָײי

 רע .שילַארָאמ טינ רַאֿפ לָאצּפָאירעטילימ םעד ךיוא טלַאה רעבַײרש רעדנַא ןַא

 ,ןַײז טשװ ףוס רעד זַא ,(1831 לירּפַא ןט3 ןוֿפ ,,,אטז16; 0151" רעװעשרַאװ ןיא) טבַײרש
 .לָאצּפָא םַײב ןעלדניוש רעמ ןזומ ןלעװ ,רעַײטש ןוֿפ טרעװשַאב ,טַײל עמערָא יד זַא

 טעװ ײמרַא יד .רעטילימ ןיא ןדִיי עקיעֿפ שיזִיֿפ עלַא ןעמענ טגנידַאבמוא ףרַאצ ןעמ

 זַא ,רשוימוא םעד ןֿפַאשּפָא טעװ ןוא "*עיצַאזיליװיצ, ןוֿפ לוש עטוג ַא יז רַאֿפ ןַײז

 ןדִָי ןוא ,"ןדנּוו טימ ןוא סיֿפ ןָא ,טנעה ןָא, המחלמ רעד ןוֿפ ןעמוק ןלעװ ןקַאלָאּפ

 רוטקנוינָאק-המחלמ יד ןצונסיוא ןוא ךעלגעמרַאֿפ שימָאנָאקע ןוא טנוזעג שיזיֿפ ןבַײלב ןלעוו

 .ךיז רַאֿפ
 לקיטרַא ןַא ןזיװַאב ךיז טָאה (1831 ,25 'מונ) ,,086ץס484 ' טֿפירשטַײצ רעד ןיא

 סָאװ ,עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןעניד ןוֿפ ןדִיי ןסילשסיוא ןוֿפ ענַארֿפ רעד ןגעוו

 .טסניד ןקיזָאד םעד וצ ןזָאלוצ ייז לָאז ןעמ זַא ,ףיוא טרעדָאֿפ ןוא ןדִיי יד טקידיײטרַאֿפ

 גנורימַאלקָארּפ רעד ךָאנ ןבע:עגסױרַא ,ןצעזעג עַײנ עלַא תעב זַא ,ןָא טוַײװ רבחמ רעד



 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיפױֿפ רעד ןוא ןִיֹי 24

 ןצעזצג יד ןענַײז ,*טסַײג ןלַארעביל , רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ
 טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה ןעמ .קיטילָאּפ-תוֿפידר רעטלַא רעד ןוֿפ ךשמה ַא ןדִיי יד עגונב

 וצ ןוא -- רעבַײרש רעמינָאנַא רעד ךיז טגָאלקַאב--"טייהשטנעמ רעד ןוֿפ םיטש , רעד וצ

 ןףשטנעמ יד ןוֿפ תוחומ יד טשרעהַאב טָאה םִיָאגע ןַא רָאנ ,"רוטַאנ ןוֿפ םיטש , רעד

 -עשצג יד ןוֿפ טַײזַא ןָא ןלױּפ ןיא גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ לטנַײנ ַא ןזָאל טינ ןעק ןעמ

 .רעגריב רעד ןיא ךיז ןבַײרשרַאֿפ ךרוד גנונעדרָא יד ןקידיײטרַאֿפ ןליוו ןדִיי ביוא ,ןשינע

 רעד טקידנערַאֿפ לקיטרַא ןגנַאל ןַײז .ןזָאלוצ טינ ייז לָאז ןעמ זַא ,דנַאש ַא זיא ,עידרַאװג

 עשִיעּפָאריײא יד ןוא יןליױּפ ףיוא טקוק עּפָאריײא ץנַאג, זַא ,גנוקרעמַאב רעד טימ רבחמ

 סָאװ ,םישעמ--טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא םישעמ יד טיול ןלױּפ ןטּפשמ ןלעװ רעקלעֿפ

 רעד ןוֿפ ןפיצנירפ עקילייה ןוא גנורעלקֿפױא רעתמא, ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןַײז ןֿפרַאד

 ."טייהשטנעמ

 ןגעוו םייס ןיא ןטלַאהעג טָאה יקסװַארָאמ רעטסינימ-סגירק רעד סָאװ ,עדער יד

 .לָאמעד רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענוֿפעג ךיוא טָאה ,טסניד-רעטילימ םוצ ןדִיי ןזָאלוצ טינ

 טָאה -- ןזַײרק עטרילימיסַא יד ןוֿפ - }. 11. ךיז טעמתח סָאװ ,דִיי ַא ,קיטסיצילבוּפ רעקיט

 ןיא ,לקיטרַא ןַא (161 'ונ ,18231 ינוי ןט5) ,,00124 5טזמוסמתצ" ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ
 דלַאב זַא ,טנָאמרעד רע ,רעטסינימ-סגיוק ןוֿפ עדער רעד ןגעק טריטסעטָארּפ רע ןכלעוו

 רעבָא ,ןלױּפ רַאֿפ ןֿפמעק ןייג טלָאװעג ןדִיי יד ןבָאה עיצולָאװער רעד ןוֿפ בייהנָא ןיא

 טליצעג טָאה הכולמ יד זַא ,טלַאה רעבַײרש רצד .טזָאלעגוצ טינ סָאד טָאה גנוריגער יד

 ,תושֿפנ עשידִיי 400.000 יד ןקירצדינרעד ןוֿפ ןַײרּפ ןרַאֿפ ןדִיי יד ןוֿפ טלעג ןגירק וצ

 יד ,ןֿפַאשרַאֿפ טינ דוֿבּכ ןיק ןלױּפ טצװ טקַאֿפ רעקיזָאד רעד .דנַאל ןיא ןבעל סָאװ

 ךיז טריסערעטניא עּפָארײא ץנַאג זַא ,ןסעגרַאֿפ תועמשמ ןבָאה םייס ןיא רעטערטרַאֿפ

 ןגעװ טּפשמ רַיא ןגָארטסױרַא טעװ עּפָארײא ןוא ,הכולמ רעשילױּפ רעד ןוֿפ לרוג ןטימ

 ןטלָאװ עכלעוו ,תושֿפנ 400.000 טֿפַאלקשרַאֿפ טלַאה ,ןטייק ןיא ןיילַא ,קלָאֿפ ַא סָאװ ,םעד

 לָאצ יד ןרעסערגרַאֿפ אליממ ןוא רעגריב ןרעװ ץצזעג ןוֿפ טרָאװ ןייא ךרוד טנעקעג

 .ןלױּפ ןוֿפ טײהַײרֿפ רעד רַאֿפ רעֿפמעק

 ,םודנַארָאמעמ ןגנַאל ַא טקישענוצ שטיװַא ר דָיי רעשילוּפ ַא טָאה דנַאלשטַײד ןוֿפ

 םעד ןגעק טריטסעטָארּפ רע ןכלצוו ןיא ,םייס ןשילױוּפ ןוֿפ ןטַאטוּפעד יד וצ טריסערדַא

 ,רעבַײרש רעקיזָאד רעד טקרעצמַאב ֿבגא .טסניד-רעטילימ וצ ןדִיי ןזָאלוצוצ טינ סולשַאב

 .ןטסירק ןיוש ןענַײז רעדויק ענַײז ,קַאלָאּפ ַא יו ךיז רע טליֿפ ,דִיי ַא זיא רע םגה זַא

 עקיטכיר ףיוא טינ טייג יז וַא ,ןלױּפ ןענערָאװ וצ ֿבוח ןַײז רַאֿפ ןטלַאהעג רעבָא טָאה רע

 .(0/16820026ת16'' ןַאז, 16, 16. /11. 18231) םיכרד

 טינ עיצולָאזער רעד ףיוא ןוא עדער סיקסװַארָאמ ףיוא טסעטָארּפ רעטייווצ ַא

 ,ןלָאצ ייז סָאװ ,רעַײטש.ןטורקער םעד ןרעסערגרַאֿפ רָאנ ,ןטַאדלָאס רַאֿפ ןדִיי ןעמענוצנָא

 ןטימ ךיז טעמתח סָאװ ,ןדִיי ַא ןוֿפ ןבירשעג ,,201ג8 ֿפטזמוסתתצ" ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה
 רעכעלדנעש ַא ןרָאװעג ןגָארטעגסױרַא -- רע טבַײרש -- זיא סע ,(1831 יַאמ 30) 14 תוא

 .רעשיליוּפ ַא ןרעו וצ ידּכ דלעה ַא ןַײז ףרַאד ןעמ ביוא ,ןדִיי 400.000 ןגעק לייטרוא

 ןבָאה סָאד יװ ,אֿפוג ןטַאדלָאס עשילױּפ יד ןשיוװצ ןדלעה-טינ ךס ַא ָאד ןענַײז ,טַאדלָאס

 ייווצ ןעק רע זַא ,טקרעמַאב רבחמ רעד .ײמרַא רעשילױּפ רעד ןוֿפ תולּפמ ייר ַא ןזיװַאב

 רעטנוא טכַאלש רעד ןיא טייקשידלעה רַאֿפ ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןדִיי

 רעטַײװ .עטעדנּוװרַאֿפ לָאטיּפש ַא ןיא עשרַאװ ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןוא ווָארגנעװ
 ןוֿפ ,80 -- שילַאק ןוֿפ ,ןדִיי עקיליװַײרֿפ 180 ָאד ןענַײז עשרַאװ ןוֿפ זַא ,ןָא רע טיג

 רעשילוּפ רעד ןיא ןַײז טינ ןדִיי ןייא ןייק לָאז סע וליֿפַא ןעוו ,וו"זַאא 70 - ועשטַאכָאס
 .רענָא טינ ַײס יו ַײס ייז לי ןליוּפ לַײװ ,ןבָאה טינ תונעט ןייק ןדִיי וצ ןעמ ןעק ,ײמרַא

 זַײװַאב ַא זיא ,רעטש ןייק ןַײז טינ ןעק עיגילער יד זַא .דנַאל ןוֿפ רעגריב יװ ןענעק

 ןוא .ןקירב ןעיוב ןֿפלָאהעג טַײצ-תועוֿבש ןבָאה עכלעוו ,עקנעלָארטסָא ןיא ןדִיי יד טימ

 טָא ?טוג ןעוועג ןיוש ייז ןטלָאװ--רבחמ רעד ךיז טגערֿפ -- טדמשעג ךיז ןטלָאװ ןדִיי ביוא



 315 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעש*ליױפ רעד ןוא ןדִיי

 ךיוא ייז טלַאה ןעמ ןוא ַא"א יילאש ,םיובנריב יו ,םידמושמ--ןענָאיּפש טּפַאכעג ןעמ טָאה

 רעד טגערֿפ - ?רענעש זיא טלעג ׁשידִיי ןוֿפ ףליה רעד טימ ךיז ןגָאלש ןוא ..ןדִיי רַאֿפ

 טנעקעג ןבָאה רימ :ןגָאז טצוװ -- רע טקידנערַאֿפ - טלצװ יד .לקיטרַא םצד ןוֿפ רעבַײרש

 .ןֿפַאלקש ליֿפ ױזַא רעבָא ןבָאה רימ ןוא -- רעגריב 400,000 עַײנ ןבָאה

 זַא ,טלַאה רע .טסירק ַא ,רבחמ רעדנַא ןַא ךיוא טבַײרש טסַײג ןקיבלעז םעד ןיא

 ןטֿפַאשדָאװעיָאװ ַײרד ןענַײז ,לשמל ,טָא .רעשילַארָאממוא ןַא זיא ןינע רצצנַאג רעד

 ןלָאצ ןוֿפ טַײרֿפַאב ןדִיי עקיטרָאד יד ןענַײז - ןסור יד ןוֿפ ןרָאװעג ןצעמונרַאֿפ ןיוש

 --ןרעַײטש ןוֿפ םוכס ןצנַא ג םעד ןדִיי יד ןוֿפ טרעדָאֿפ הכולמ יד רעבָא .רעַײטש-ןטורקער

 ענעמונרַאֿפ יד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ענעי רַאֿפ ןלָאצ ןֿפרַאד ןדִיי צקירעביא יד זַא ױזַא
 ןטיבעג ענעמונרַאֿפ יד ןוֿפ ןטסירק יד לַײװ ,קידרשוימוא רַאֿפ סע טלַאה רע .ןטיבעג

 עכלעזַא ךיז טביולרעד גנוריגצר ַא ןעוו ,גָאטיײװ ַא זיא סע, ,ןרעַײטש םוש ןייק טינ ןלָאצ

 ןֿפוא ַאזַא ףיא סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ ךיוא זיא סע .םיער םישעמ ןוא ןעַײרעדניש

 טבעל סָאװ ,קלָאֿפַא וצ האנש טײרּפשרַאֿפ ןוא קלָאֿפ ץנַאג ַא ךיז ןוֿפ יז טרעטַײװרעד

 ןעלדנַאה ןעמ ףרַאד ,עקיטציא יד יו ,ןטַײצ עכלעזַא ןיא ןיוש אטישּפַא .זדנוא ןשיווצ

 יד ןענַײז רימ סָאװ ,רַאֿפרעד זַא ,טינ טלַאה ךיא .רשוי ןוא טײקטיהעגּפָא סיורג טימ

 זַא ,ןעקנעדעג רימָאל .ןדִיי יד ןוֿפ ןרעדָאֿפ וצ ץלַא טכער סָאד רימ ןבָאה ,ערעקרַאטש

 .?ןלײײטרוארַאֿפ ףרַאש רעייז עּפָארײא טעװ טַאט ןדעי רעזדנוא ,טירש ןדעי רעזדנוא

 .(,00124 5ֿטזו!סממץ ', {ז. 175, 19 3/1 1831)
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 עכעלטע רימ ןעניֿפעג עשרַאװ ןיא ??*טעטימָאק ןשידִיי , םעד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא

 ןתעב ןדִיי יד וצ ןוא ןוֿפ גנולעטש רעד טימ תוכַײש ןיא ןטייהלצנייא עטנַאסערעטניא

 ןגוצסיוא עקיזָאד יד רעביא רימ ןקורד ןטנעמוקָאד ןוֿפ גנולײטּפָא רעד ןיא .דנַאטשֿפױא

 טלַאהניא םעד ןלייצרעדרעביא ץרוק רימ ןליו ָאד ;ומ 6846תפס ןלָאקָאטָארּפ יד ןוֿפ

 .ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ

 גערֿפנָא ןַא ןעמוקַאב טָאה ,?טעטימָאק ןשידִיי, םַײב טצטימָאק-סגנוטַארַאב רעד

 יד יװ ,טַײצ ַאזַא ןיא תבש םוא ןטעברַא ןגעמ תוכאלמ-ילעב עשידִיי וצ ,םעד חוּכמ

 ןטעברַא וצ ןביולרעד ןדִיי יד לָאז ןעמ זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה טעטימָאק רעד .עקיטציא

 .ןַײז תבש ללחמ ןֿפרַאד טינ ןלָאז ייז ידּכ ,גָאטַײרֿפ ףיוא גָאטשרענָאד ןוֿפ טכַאנ עצנַאג יד

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,סרעטסוש ןוא סרעדַײנש ןגעוו טלדנַאהעג לַאֿפ םעד ןיא ךיז טָאה סע

 רַאונַאי ןט2 ןוֿפ ,"טעטימָאק ןשידִיי , ןוֿפ ןעגנוציז יד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ) ײמרַא רעד רַאֿפ

1. 

 טלװעַאב ןרעוו ןדִיי יד זַא ,םעד חוּכמ םודנַארָאמעמ ןעמינָאנַא ןַא טימ תוכַײש ןיא

 טעטימָאק רעקיבלעז רעד טָאה -- ,טסניד-רעטילימ םוצ וצ טינ ייז טיצ ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד

 וצ תונעט םוש ןייק טינ ןבָאה ןדִיי יד זַא ,גנורעלקרעד עכעלטֿפירש ַא ןבעגעגסיורַא

 רַאֿפרעד ייז טסייה ןעמ ןוא ,ןטַאדלָאס רַאֿפ טינ יײז טמענ ןעמ סָאװ ,גנוריגער רעד

 .(לירּפַא ןט15 ןוֿפ גנוציז) רעַײטש-ןטורקצר ןלָאצ

 ןיא ןטערטנַײרַא טלַײאעג ייזַא טינ ךיז ןבָאה לוש-רעניבַאר רעד ןוֿפ םידימלּת יד

 רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד ;טלָאװעג סָאד ןבָאה שינרעה רעדירב ייווצ יד יו ,ײמרַא רעד

 ןליֿפַא טָאה ןעמ .ןדַײל ןוֿפרעד טצװ לוש יד זַא ,החנה רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא לוש

 עקינייא זַא ,טכירעג ךיז טָאה ןעמ לַײװ ,רערעל עקילַײװטַײצ רַאֿפ םידימלּת ןבילקעגסיוא

 ןיוש ךיז ןבָאה ייז ןיהּוװ ,עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןרעװ ןֿפורעג ןלעװ רערעל

 טי א ןטָאברַאֿפ ןעמ טָאה ןטַאידנעּפיטס יד ןוא "ינמולַא, יד .ןבירשרַאֿפ טַאהעג
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 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליופ רעד ןוא דִי 26

 -נעּפיטס יד יװ ױוזַא .חסּפ ףיוא (ץניװָארּפ רעד ןוֿפ ֿבור סָאד ןעװעג ןענַײז ייז םײהַא

 ןטַאדידנַאק עַײנ טמיטשַאב ןעמ טָאה ,ַײרֿפ ןעוועג ןענַײז שינרעה רעדירב יד ןוֿפ סעיד

 -ימָאק ןשידִיי, ןוֿפ השקב רעד ףיוא ןעמ טָאה לוש-רעניבַאר ןוֿפ םידימלּת יד .ייז רַאֿפ

 ."ךַאװ-סטייקרעכיז , רעד ןיא ןעניד ןוֿפ טַײרֿפַאב "טעט
 ןוא ןדליג 449 ןוֿפ עמוס ַא טימ ןרָאװעג טרעַײטשַאב וליֿפַא זיא לוש-רעניבַאר יד

 -ינומ רעװעשרַאװ רעד רעבָא ,ןקלוּפ רעװעשרַאװ יד רַאֿפ ןרידנומ יד תֿבוטל ןשָארג 9

 ַאזַא ןוֿפ טַײרֿפַאב זיא לוש יד זַא ,גנוריגער רעד ןעװעג עידומ טָאה טַאר רעצלַאּפיצ

 .(1831 לירּפַא 28) טלַאטשנַא-סגנוריגער ַא זיא יז לַײװ ,רעַײטש

 יד וַא ,ךיז ןסיוורעד רימ .1831 יַאמ ןט18 ןוֿפ לָאקָאטָאיּפ רעד זיא טנַאסערעטניא

 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָאזעד רעד ףיוא ךיז טגָאלקַאב לוש-רעניבַאר רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ

 סרוק םעד ןקידנע ןענעק טינ רשֿפא ןלעװ םידימלּת יד זַא ױזַא ,לוש רעד ןיא טשרעה

 טרעוו רעבירעד ,טסניד-ןָאזינרַאג רַאֿפ רערעל יד ּפָא טֿפָא טסַײר ןעמ לַײװ ,טַײצ רעד וצ

 רעד ."עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןעניד ןוֿפ- רערעל יד ןעַײרֿפַאב וצ ןטעבעג

 .סגירק םוצ ןקישוצּפָא לוש רעד ןוֿפ השקב יד ןסָאלשַאב טָאה "?טעטימָאק רעשידִיי

 ןוא ,ןסילשַאב טנעקעג סע טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעװעג זיא רעכלעוו ,רעטסינימ

 יד ןעמ טָאה רעירֿפ לסיב ַא ןוא ךַאװ-ןָאנרַאג ןוֿפ טַײרֿפַאב רערעל יד טָאה ןעמ

 רעבָא רַאֿפרעד .רעַײטש-רידנומ םעד ןלָאצ ןופ טַײרֿפַאב לוש-רעניבַאר ןוֿפ עטמַאַאב

 ןלָאצ טזומעג ,טסניד.רעטילימ ןוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב ןענַײז סָאװ ,רערעל יד ןבָאה

 ,צידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ בַאטש-לַארענעג םעד ןטלַאהסיױוא רַאֿפ רעַײטש ַא

 צז

 ןיא זױלב טינ טייצ רענעי ןיא ןבעל עשידִיי סָאד ןעװעג ןיא סע קידרקֿפה יװ
 ןטקַאֿפ גונעג רימ ןעניֿפעג םעד ןגעװ ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ץניװָארּפ רעד
 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,רעדמערֿפ רעד ןיא זיולב טינ ,רוטַארעטיל-ןרַאומעמ רעכַײר רעד ןיא
 -ֿפױא ןשילױּפ םעד רַאֿפ ןדִיי יד ןוֿפ ?ןטסנידרַאֿפ, יד וצ וצ טנכער רעּפיש ,רעשילױּפ
 .ָאטסיה עלעיציֿפָא עשיסור יד ךיוא ןעוט ױזַא טקנוּפ שזַאנָאיּפש םעד ךיוא דנַאטש
 ןוא דנַאלסור ןוֿפ טַײז רעד ףיוא ןעװעג ןענַײז ןדִיי יד זַא ,ןוַײװַאב ןליוו סָאװ ,רעקיר
 טינ עדייב ןענַײז ןעמונעג ךוּת ןיא ןענָאיּפש יו ףליה רעייז ןוֿפ ןעז וצ זיא סָאד זַא
 ,"טייקנבעגעגרעביא , ןוֿפ סָאמ ןייק ןַײז טינ ןעק ,עיסעֿפָארּפ ַא יװ ,שזַאנָאיּפש .טכערעג
 ןעז וצ זָאכיסּפ רעד ךעלטנייװעג טשרעה המחלמ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא זַא ,ךָאנ טרֿפב
 ןיא ןריטנָאקסיד וצ ךעלרעֿפעג רעייז זיא רעבירעד ןוא ,ןָאיּפשַא ןרעדעי ןיא טעמּכ
 טלעג רַאֿפ טיירג לָאמ עלַא ןענַײז ןדַיי יד, ."טסנידרַאֿפ, טרָאס ַאזַא ךוב ןכעלטֿפַאשנסיװ ַא
 גנוניימ עקיזָאד יד +.יקסװָאקישזַאב טבַײרש --- ?ןענָאיּפש ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןריֿפוצסיױא
 ןיא ךיוא רָאנ ,טַײצ רענעי ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעשילוּפ רעד ןיא רָאנ טינ טשרעהעג טָאה
 .גנוטײרּפשרַאֿפ עשיטירקמוא ןַא ןעמוקַאב יז טָאה רוטַארעטיל רעד

 רעד ןיא ןעגנַאהעג עשרַאװ ןיא טָאה ןומה רעד סָאװ ,ןענָאיּפש יד ןעוועג ןענַײז רעוו
 .רַאֿפ רעלעקנוט ַא טימ ןשטנעמ ןצוועג ןענַײז סָאד .רימ ןסייוו ,1831 'גיוא ןט15 ןוֿפ טכַאנ
 "עשיטָאירטַאּפ , ןוֿפ טרעטסַײגַאב קיניײװ יװַא טקנוּפ ןעװעג ןענַײז סָאװ +*,טייהנעגנַאג
 רעּפיש ןכלעוו ,ןשילױּפ-ָארּפ םעד ןיא יװ ,שזַאנָאיּפש ןשיסור-ָארּפ רעייז ןיא ןליֿפעג
 1831 רָאי ןיא ןלױּפ תבוטל טעטיוװיטקַא רעשידִיי רעד ןוֿפ ןובשח ןיא ןעמעננַײרַא ליוו

 ,ןענָאיּפש עטשרמולּכ ,ןדִיי רעביא ןלייטרוא ןריֿפסױא ןגעלֿפ ןריציֿפָא ןוא ןטַאדלָאס
 -המחלמ ַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,םזידַאס ןצנַאג ןטימ ןוא טכירעג םוש ַא ןָא
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 377 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפיוא רעשיליופ רעד ןוא דיי

 -ץינעשזָא ק ןיא .ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןכַאמ ןגעלֿפ ןטורקער עשילױּפ עגנוי ,רעֿפסָאמטַא
 ןדַיי ףיוא םָארגָאּפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה - ??תונורכז ענַײז ןיא יקסווָאקטרַאב טלייצרעד
 ןוֿפ ךמס ןֿפױא--,,016 0124 !?2סטמאט, 216 131460 6012 2122026ת14 !תנ 52408ץ"*

 ןדַיי זַא ןעגנַאלק טיײרּפשרַאֿפ ןעמ טָאה קצניק ןיא .שזַאנָאיּפש ןיא גנוקידלושַאב ַא
 רעד ךיז טמירַאב -- װעשירַאק ס ןיא +ןטַאדלָאס עשיליוּפ יד ןוֿפ זַײּפש יד ןעמסרַאֿפ

 (א:/6025/ט) ןדִיי גנילדנעצ ַא רעביא ןעגנַאהעגֿפוא רימ ןבָאה ,-- טסירַאומעמ רעקיבלעז
 טלעפעג טינ ןבָאה סע ןוא ,רעדלצוו יד ןיא רעדָא ךעלטעטש יד ןיא ןוא רעֿפרעד יד ןיא
 +"טעברַא עקיזָאד יד ןריֿפוצסױא ףיוא ןרעטנָאלָאװ ןייק

 ןעגנַאהעגֿפױא טָאה ןעמ זַא ,ןרַאומעמ ענַײז ןיא טלייצרעד יקסניזדנָארּפ
 טָאה (()ז:891) יקסנימוא לַארענעג רעד ,"רָארעט בילוצ,,-- טושּפ ױזַא ,ןדִיי רָאּפ ַא

 (142405266102) שטיװעשוטַאמ ;לסַײװ רעד רעביא שרַאמ ןַײז ןיא ןדִיי ןעגנַאהעג
 ןעגנַאהעגֿפױא ןעמ טָאה עציבשזעיװ ןיא +עטיל ןיא ןָאטעג ענעגייא סָאד טָאה
 רַאֿפ ןדַיי ייוצ ןעגנַאהעגֿפױא ןעמ טָאה קסלעשַאנ ןיא *שזַאנָאיּפש רַאֿפ ןדִיי ַא
 ןַײז טינ ןליו ייז יַאמלה ,ןדִיי יד וצ תונעט ןעמ טָאה לעװַאש ןיא *!שזַאנָאיּפש
 רעשילױּפ רעדנַא ןַא *ןענָאיּפש עשיסור ייז ןענַײז אמּתסמ -- ןענָאיּפש עשילױוּפ ןייק
 טעגרהעגסיוא 1812 ןיא ןבָאה ןדַי זַא ,תונורכז ענַײז ןיא ןלייצרעד וצ סייוו ריציֿפָא
 ,דנַאלסור טנידעג 1831 ןיא ןכָאה ןדִיי יד זַא ןוא ,"ןזױצנַארֿפ 5000 שזַא, ענליוו ןיא
 - ןדִַיי ןביז טריטסערַא ןעמ טָאה רע ג ןיא *"ןָאטעג סָאד ןבָאה ןשטַײד יד יװ טקנוּפ
 רעװָאנַארומ םעד ףיוא ןעמ טָאה 1831 ץרעמ ןט7 םעד *".ייווצ -- גרובַאניד ןיא *!,ןענָאיּפש
 יקצָאקיט שטיװָאמַארבַא לװנַאז :ןדִיי ייוצ ןעגנַאהעגֿפױא עשרַאװ ןיא ץַאלּפ

 .לושַאב ייז טָאה ןעמ ;װָאנַא כעש ט ןוֿפ עדייב --ַאדָארבָאלַאיב דוד ןרהא ןוא
 ןוא טרימָארגָאּפ ןעמ טָאה לַאֿפכרֹוד ןשירעטילימ ןדעי רַאֿפ * שזַאנָאיּפש ןיא טקיד
 עשיסור יד ךי .םידדצ עדײב ןָאטעג ןבָאה סָאד .טּפשמַא ןָא ןדִַיי ןעגנַאהעג
 ןענַײז ייז לַײװ ,ןדִיי ןעגנעה יװ ,ןטקַאֿפ עכלעזַא טימ לוֿפ זיא רוטַארעטיל-ןרַאומעמ
 ."ןליוּפ ַײרטעג, ןעוועג

 ןוֿפ ךמס ןֿפױא "?עיצַאטנעירָא , ןגעוו ןריֿפסױא ןכַאמ רעקירָאטסיה ַא ףרַאד ןוא ןָאק

 רעכיג ןענעק ייז ?טשינרָאג ןיטולחל ייז ןזַײװַאב ןתמא רעד ןיא תעב ,ןטקַאֿפ עכלעזַא

 טײקיטליגכַײלג רעשיטילָאּפ רעד ןגעװ לַאירעטַאמ-רירטסוליא יװ ןרעוו טשטַײטעגסיוא

 ןעמ רעבָא ,קיטליגכַײלג ױזַא ךיוא ןעוועג זיא םוטרעױּפ סָאד .ןסַאמ עשידַיי יד ןוֿפ

 סָאד טָאה ןעמ יו ,(ןשטַײד יד טינ וליֿפַא) ןעגנַאהעג טכַײל ױזַא טינ םירעוּפ טָאה

 ?.ןדַיי טימ ןָאטעג
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 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןוא ןדִיי 28

 יקסירָאטרַאש ט 1812 ןוֿפ המחלמ רעד ןיא ךיוא ןעוועג זיא עיצַאוטיס עקיבלעז יד
 ןוֿפ ןעמוקנָא ןטימ ןסור יד טעשַארטסעג םירעױּפ יד ןבָאה ענַיַארקוא ןיא זַא ,טבַײרש
 יז ףיוא זַא ,םיכַא ָאי רעדורב ןַײז וצ טבַײרש לעװעלעל טָארּפ .ןזױצנַארֿפ יד
 רעבָא .1812 ןיא ךיוא ןעועג זיא ױזַא ןוא ,ןדַי יד ַײס ןוא עטכַאילש יד ַײס םורק ןקוק
 םירעױּפ יד ךיוא רָאנ ,ןדָיי יד זיולב טינ זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד רוקמ ןקיבלעז םעד ןוֿפ
 *5דנַאטשֿפױא םוצ ןֿפורעג ןבָאה סָאװ ,םיצירּפ יד וצ האנש ַא טַאהעג עטיל ןיא ןבָאה

 ןדִי יד זַא ,(129 'ז) גנוטַײצ רעשילױּפ ַא ןיא ץיטָאנ ַא ףיוא ךיז טֿפוררַאֿפ רעּפיִש
 ןגעװ טינ רעּפיש ןעד סייוו יצ .ײמרַא עשילױּפ יד ךיז ַײב ןעז טלָאװעג ןבָאה עטיל ןיא
 יד ןבָאה ןענָאק טרעװ ןשירָאטסיה ַא רַאֿפ סָאװ ?המחלמ ַא תעב עדנַאגַאּפָארּפ-עסערּפ
 סָאד רעקירָאטסיה םעד ייז ןביג יצ ןוא ,ןרילָארטנָאק טינ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןציטָאנ עקיזָאד
 (0516ת140ץת6) וויטַארטסנָאמעד וליֿפַא ,ךעלטנֿפע ןבָאה סעקַאװטיל, יד זַא ,ןגָאז וצ טכער
 ,עיצַאזילַארענעג ַא יו רעמ טינ זיא סָאד ?(128 '1) "ךַאז רעשילױּפ רעד טליֿפעגטימ
 ןֿפױא ךוּפיה םעד ןגָאז טנָאקעג ױזַא טקנוּפ ןטלָאװ רימ .טינ תושממ םוש ןייק טָאה סָאװ
 רעד ןגעוו רוטַארעטיל רעשירָאטסיה רעד ןיא טנַאקַאב ןענַײז סָאװ ,ןטקַאֿפ ןוֿפ ךמס
 גונעג זיא סע .1821 ןוֿפ דנַאטשֿפױא םוצ ענִיַארקוא ןוא עטיל ןיא ןדִיי יד ןוֿפ גנויצַאב
 םוצ ןיגײֿפ ןַאמטיל טנַאיצָאגענ רעװָאגינרעשט ןוֿפ םודנַארָאמעמ םעד ןענעייל וצ
 ןיא ,1833 ןוֿפ הליהק רענליוו רעד ןוֿפ םודנַארָאמעמ םעד רעדָא ? ,ףרָאדנעקנעב ףַארג
 ,ךנַאטשֿפױא ןתעב דנַאלסור וצ ןדִיי יד ןוֿפ *טֿפַאשַײרטעג, יד טנָאמרעד טרעװ סע ןכלעוו

 ןיא ןדַיי רעװעיק יד ןוֿפ שוריג םעד טלעטשעגּפָא טָאה גנוריגער עשיסור יד
 ןדַָײ יד, לַײװ ,גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד ןציײרוצֿפױא טינ ידּכ ,דנַאטשֿפױא ןטימ תוכַײש
 ןיא ?:ןדנַאטשמוא עשיטילָאּפ עקיטציא יד ַײב 'חוויר טימ ןרעװ טצונעגסיוא ןענעק
 םוטנגייא סָאד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןיא לטעטש ַא ,ע וו עשַַא ד
 יד ןעו זַא ,ןַײז עידומ טזָאלעג רעטלַאװרַאֿפ רעד קַאלָאּפ רעד טָאה ,סיקצָאטָאּפ יד ןוֿפ

 ,טסניד-רעטילימ ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ןדִיי יד ןעמ טעװ ,דנַאל סָאד ןעמענרעביא ןלעװ ןקַאלָאּפ
 ,דיײר ענַײז ןקיטעטשַאב וצ ידּכ ."רעדירב יװ ןדִיי יד טימ ןבעל ןלעװ ןקַאלָאּפ יד, ןוא
 ןעניד ןייג טֿפרַאדַאב ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עלַא ןעַײרֿפַאב ןסייהעג רעטלַאװרַאֿפ רעד טָאה
 טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד ינרַאכ ַאס דיי רעקיטרָאד רעד ??.ײמרַא רעשיסור רעד ןיא
 ןעלדנַײרֿפ , יז טכַאמעג ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא טסניד-רעטילימ ןוֿפ טַײרֿפַאב ןדַיי יד עקַאט
 ןטַאדלָאס עשילוּפ ןטלַאהַאב ןגעוו טײקרַאבקנַאד ןוֿפ ןגעלֿפ ןדִיי זַא ױזַא ,ןקַאלָאּפ יד וצ
 רעקיטרָאד רעד זַא ,טלייצרעד תודע רעקיבלעז רעד רעבָא .וו"זַאא רעמעדיוב יד ףיוא
 ןסור יד טימ ןטלַאהעג טָאה ךַײר ריֿבג רעשידִײ

 1830 ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןתעב ענִיַארקוא ןגעו טעברַא רעשינִיַארקוא רעַײנ ַא ןיא
 רעלדנעטשֿפױא ןבעגסױרַא ןֿפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדִַי ןעוועג ןענַײז סע, זַא ,רימ ןענעייל
 .ֿפױא יד ןֿפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעװעג ןענַײז סע רעבָא ,ןסור יד וצ
 טעװ גנוריגער עשילױּפ יד זַא ,ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה סע רָאנ יו ,רעלדנעטש
 ןדִיי יד זַא ןרַאומעמ ענַײז ןיא טבַײרש יסּפ ָארד ןגעקַא ??."ןרעַײטש יד ןכַאמ רענעלק

 58 אז ס461ס 21/ 206 288/16ז0 (0114 1 ?סקסתו, 1922, קץ. 211, 228

 59 ,,עמקס80828 01204842", 19, 394--402-

 60 ןטנ8סז8, 10 , 103.
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 379 1831 ןופ דנַאטשֿפױא רעשיליופ רעד ןוא ןדִיי

 :מ ָא ט רעסיוועג ַא *!סוּפרָאק סיקסניבמעד ןעמונעגֿפױא םערַאװ רעייז ןבָאה עטיל ןיא
 זַא ,(1821 ,40 רעמונ) ,,(242614 101842 רעד ןיא ווירב ַא ןיא טבַײרש שטיװעק
 ןוֿפ "קַאװטיל, ַא אקוד תעב ,"ןקַאלָאּפ עטסעב יד טציא ןענַײז ןדִיי עשיווטיל יד,

 ,דנַאטשֿפױא ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,עימַאד ןמלז רעסיוועג ַא ,לצ וו ַא ש

 ,רעלדנעטשֿפױא עשילױּפ עקיטרָאד יד עריטַאס רעשיערבעה רעקילַאג ַא ןיא טבַײרשַאב

 .ֿפױא ןוא טּפַאכעג ןבָאה רעלדנעטשֿפױא עשילױּפ יו ,טלייצרעד עימַאד רעקיבלעז רעד

 8. 012ק7288") הנותח ַא ףיוא ןרָאֿפעג זיא סָאװ ,ןדִיי הרֿבח עצנַאג ַא ןעגנַאהעג

 ןעוװעג זיא רע תעב זַא ,תונורכז ענַײז ןיא טלייצרעד קצברַאק ס .(1910/ 419-0

 ןענַאטשעג ,ןקָארשעגרעביא ןטסקרַאטש םוצ ,ןדִיי ןענַײז, ,1821 ץרעמ ןיא ,ענליוו ןיא

 ךיז ןוא ןעגנַאלק ענעדײשרַאֿפ טימ טלייטעג קיטַײזנגעק ךיז ,ןסַאג יד ףיוא זַײװסעּפורג

 גרעבמעל ןיא זַא ,טלייצרעד רודב רעדנַא ןַא ?."ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ,ןעוועג ֿבשיײמ

 רַאֿפ טמיטשעג ךעלדנַײרֿפ ןעװעג ןדַיי יד ןענַײז (ךַײרטסע טלָאמעד) דָארב ןיא ןוא

 יד ּוװ ,דָארב ןיא סרעדנוזַאב ,שזַאנָאיּפש טימ ןקַאלָאּפ יד טנידַאב ןבָאה ןוא ןליוּפ

 -יַאש ט **"ךַאז רעשיליוּפ רעד רַאֿפ ליֿפעגטימ ךס ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה םירחוס עכַײר

 עשילייּפ ןייק ןבעגעגסױרַא טינ ןבָאה ייז לַײװ ,וװעשטידרַאב ןיא ןדַי יד טּבױל יקס װָאק

 טינ זיא דנַאטשֿפױא רעד ןיהּוװ ,וװעשטידרַאב ןיא ןעוועג זיא סָאד ?.ןסור יד וצ תודוס

 טעגרהרעד זיא שטיװעלעסָאי קערעב ּוװ טרָאד - ,קצָאק ןיא אקווד ןוא ,ןעגנַאגרעד

 ןענַײז ייז זַא ,ןטַאדלָאס עשילױּפ יד וצ ןעירשעג ןדִיי יד ןבָאה -- ,1809 ןיא ןרָאװעג

 .עגֿפױא ױזַא טָאה סָאד ;ןײגקעװַא רעכיג סָאװ ןלָאז ייז זַא ןוא ןֿפרּוװסױא ,רעדרעמ

 ןענַײז ןדִיי עכעלטע ןוא ןדָיי יד ןיא ןסָאשעג טָאה ןעמ זַא ,ןטַאדלָאס עשילױּפ יד טכַארב

 : 55 ןרָאװעג טעגרהעג
 ןעוועג זיא רעגרע ץלַא ,ןלױּפ ןיא עגַאל-המחלמ יד ןרָאװעג זיא סע רערצווש סָאװ

 יד ?,עיזעלש ןייק ץענערג םעד ןענעֿבנג ערעמערָא יד ,ןֿפױלטנַא וצ ךיז ןסַײר ןדִיי .ןדִיי רַאֿפ

 עשידִײ יד אקװד ?.המחלמ יד ןטרַאװּוצרעביא ידּכ ,ןסַײרּפ ןייק סױרַא ןרָאֿפ עכַײר

 יװ ,"ןרידוטש, דנַאלסיױא ןייק ןיז עריא קעװַא טלָאמעד טקיש עשרַאװ ןיא עיזַאושזרוב

 ןיא אקוװד סָאװ ,םיריוטקָאד עשידִיי ןופ סעיֿפַארגָאיב רעגנילדנעצ ןוֿפ ןעז וצ זיא סָאד

 טינ ללכב ןענַײז ייז ןוֿפ ךס ַא/ .עשרַאװ ןיא ָאטינ יז ןענַײז 1832-1830 ןרָאי יד

 ןרָאװעג זיא עגַאל עשיטילָאּפ ענײמעגלַא יד לַײװ ,םײהַא קירוצ ןעמוקעג

 .(רערעווש ץלַא רעטַײװ סָאװ

 יד ללכב ןבָאה סע טרעװ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעז וצ זיא ןטקַאֿפ עלַא עקיזָאד יד ןוֿפ

 ייזיר זיא סע יװ ןוא 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא םוצ ןדִיי יד ןוֿפ גנולעטש רעד ןגעוו תודצ

 ,םירוקמ עטרילָארטנָאק טינ ןופ ךמס ןֿפױא "דליב שיטצטניס, ַא ןרָיורטסנָאק וצ שילַאק

 .גסיוו ַא .םירוקמ עשיטסידנַאגַאּפָארּפ ערעדנַא ןוֿפ רעדָא עסערּפ רעד ןוֿפ ןעמונעגסורַא

 ,בָאה ןדִַיי יד יצ :עגַארֿפ יד ןרעֿפטנערַאֿפ טניימ םעלבָארּפ רעד וצ גנַאגוצ רעכעלטֿפַאש

 56 םזסקפצ. 2 88: 22602ץקספקס1116} 161210ו051161 + ,,8181. ט/21. 1913, 324

 55 5ע8ז ס 6 א, 2 ק8זח1סלתואסש ?02מ80 1878, 183.

 60 א. 8 סע ס צ 5161, 28מ161ת16 תופזסזץס2םָצ 1128 1802, 38.

 6 סצ8|ע ס ש 51, 2210161מ121, 202.
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 1831 ןופ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןוא ןדִיי 280

 רעד רַאֿפ סערעטניא זיא סע רעסָאװ ןבָאה טנע קע ג ,וויטקעלָאק ַא יװ ,צסַאמ ַא יו

 רעקיזָאד רעד ףיוא ןורעֿפטנע וצ חוּכב ןַײז ןלעװ רימ ןעװ ?1831 ןוֿפ עיצולָאװער

 ליײטנָא רצייז ןגעוו לַאירעטַאמ רעטלמַאזעגנָא רעד זַא ,ןרעוװ רָאלק זדנוא רַאֿפ טעװ ,עגַארֿפ

 ךַאז רעד ןוֿפ םצע םעד ןָא טינ טריר סָאװ ,רעקיטַײז ,רעקילצֿפוצ ַא יװ רעמ טינ זיא
 ןקיטלָאמעד םעד ןיא ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ לרוג ןטימ טינ תוכַײש םוש ןייק טָאה ןוא

 ,ןלױּפ-סערגנָאק

 עוו

 רעד טסָאקעג ןדִיי יד טָאה סע סָאװ ,תונברק עסיורג יד ןײטשרַאֿפ טינ ןעק ןעמ

 *סַאּפ סָאװ ,טעטימָאק-הכולמ םעד ןוֿפ ןטקַא יד ןרידוטש טינ לָאז ןעמ ביוא ,דנַאטשֿפױא

 .ענעטילעג יד ןוֿפ תוחּפשמ יד ןֿפלעה וצ ידּכ דנַאטשֿפױא ןכָאנ ןֿפַאשעג טָאה שטיוועק

 ןעגנודנעו יד ןוֿפ ןװיט ָא מ יד ןריזילַאנַא םַײב קיטכיזרָאֿפ רעייז ןַײז ןעמ ףרַאד יאדוװַא

 ןטשרמולּכ רַאֿפ ןדִיי ענעגנַאהעג ןוֿפ תונמלַא ןוֿפ תושקב יד ןגעוו ןטקַאֿפ יד רעבָא ,טעטימָאק םוצ

 .רעד ןקיטיגרַאֿפ ןעמ טגעלֿפ תונמלַא עקיזָאד יד .ןרעו טנקיײלרַאֿפ טינ ןענעק שזַאנָאיּפש

 .נָאְק} יד טרעגנעלרַאֿפ רעדָא ,ײרעקנעש ףיוא "ןסנעסנָאק,ןבעגעג ייז טָאה'מ סָאװ ,טימ

 ןיא ןרָאװעג טרילומרָאֿפ זיא ףליה עקיזָאד יד .טַאהעג ןבָאה רענעמ ערעייז סָאװ ,?ןסנעס

 םעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,ןלױּפ ןוֿפ טַאר ןוויטַארטסינימדַא ןוֿפ סולשָאב םעד

 .18232 לירּפַא ןט5

 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןענָאזרעּפ עקידרעטַײװ יד ןבָאה גנורילומרָאֿפ רעקיזָאד רעד טיול

 עטעגרהעג ןוֿפ םימותי ןוא תונמלַא (1 :עציטש ףיוא טכער סָאד טַאהעג גנורעקלצֿפַאב

 ץעגרע ןוֿפ ןבָאה ןוא המחלמ רעד בילוצ לעירעטַאמ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,ןדַײ (2 ,ןדָײי

 "ןסנעסנָאקע ןיא (2 ,טלעג ןיא (1 :עכַאֿפַײרד ַא זיא ףליה יד .עציטש ןייק טינ שרעדנַא

 עציטש יד ."ןסנעסנָאק , עטסיזמוא (3 ןוא ,ןלָאצ ףרַאד ןעמ עכלצוו רַאֿפ ,ןעקנעש ףיוא

 .קזיה ןתמא םעד ןוֿפ לטירד ןייא יו רעמ ןֿפערטַאב טנעקעג טינ טָאה

 טַאהעג ייז ןבָאה סָאװ ,יד זיולב טַאהעג ןבָאה "ןסנעסנָאק , ןגירק וצ ףיוא טכער סָאד

 .רַאֿפ גנוריגער רעד ןוֿפ ןעגנוצענערגַאב יד תמחמ סָאד ןבָאה סָאװ רָאנ ,רעירֿפ ןוֿפ ךָאנ

 ,רעדניק ךס ַא טימ תונמלא ךיוא ןוא ,סרעקנעש יד ןוֿפ תונמלא יד - רעטַײװ ; ןרָאל

 ןַײז רַאֿפ ןטילעג ןבָאה סָאװ יד ןוא ,המחלמ רעד ךרוד ןרָאװעג טמערָארַאֿפ ןענַײז סָאװ

 עטלָאצַאב .עציטשטלעג טושּפ ןעמוקַאב טלָאזעג ןבָאה עקירעביא יד ."הכולמ רעד ַײרטעג,

 רעירֿפ ןוֿפ ןיוש ייז ןבָאה סָאװ ,"ןדַײ עטריציֿפילַאװק, ןעמוקַאב ןבָאה ?ןסנעסנָאק,

 רעלעירעטַאמ רעייז תמחמ ןטנעטַאּפ יד ןֿפױקסיױא טינ ייז ןענעק טציא, ןוא טַאהעג

 ןעמ .1832 ילוי ןט15 ןויב ןרָאװעג טצצענערגַאב זיא תושקב רַאֿפ ןימרעט רעד ."הדירי

 תושקב ןטקַא-װיכרַא יד ןיא ןעניֿפעג רימ לַײװװ ,טרעגנעלרַאֿפ ןימרעט םעד רעבָא טָאה

 ךיוא ,1821 ןיא ןעגנַאהעג ייז ןבָאה ןטַאדלָאס עשילױּפ יד סָאװ ,ןדַי ןוֿפ תונמלַא ןוֿפ

 ןוא סיורג רעייז זיא תושקב עקיזָאד יד ןוֿפ לָאצ יד .18236 ןיא וליֿפַא ,רעטעּפש ליֿפ

 ןוֿפ לָאצ יד ןעוװעג סיורג זיא סרעדנוזַאב .ןרעו וצ טרידוטש ךעלריֿפסױא ןענידרַאֿפ יז

 יד רעביא לָארטנָאק ַאזַא ןעװעג טינ זיא סע ּוװ ,ץניװָארּפ רעד ןיא תונמלַא עכלעזַא

 .טָאטשטּפיוה רעשילױוּפ רעד ןיא יװ ,ןטַאדלָאס יד ןוֿפ םישעמ

 ןוא ריֿפ ןוֿפ עמוס ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןדִיי יד ןציטש וצ קעווצ םעד רַאֿפ

 ןבעגעגנָא ןבָאה ןדִיי עטושּפ ךס ַאזַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ?!,סעטָאלז עשיליוּפ ןָאילימ בלַאה ַא

 71 םזס+סעס}} ת864צ 240001מ191:3סע ןמס} 1:ע0169168 101521690 (5 156/161818 1832) (1.80-
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 עלעודיװידניא) ןלױּפ ןוֿפ טַאר ןװיטַארטסינימדַא םעד ןוֿפ ןסולשַאב יד ןיא ןפרָאװעצ ןענַײז ןלַאירעטַאמ יד

 .(עשרַאװ ןוֿפ ויכרַא-ץנַאניֿפ ןיא ןעקנעש ףיוא ןסנעסנָאק ןגעװ ןטקַא יד ןיא ןוא (תושקב



 21 1831 ןופ דנַאטשֿפױא רעשיליוֿפ רעד ןֹוא ןדִיי

 רעייז זַא ,ןזיװעגסױרַא עקַאט לָאמ ןייא טינ ךיז טָאה סע ןוא ,תוקזיה עוװיטקיֿפ

 ןַא ןעוועג זיא ,גנוניולַאב טרעדָאֿפעג ןבָאה ייז רעכלעוו רַאֿפ ,דנַאלסור וצ "טֿפַאשַײרטצג,

 .סיוא טלָאװעג ןבָאה עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ ?ןטסיסערגָארּפ , יד ךיוא רעבָא .עטכַארטעגסיוא

 ןשיווצ .סעיגעליווירּפ ערעסערג ךיז רַאֿפ ןעמוקַאב וצ ידּכ ,טנעמָאמ ןקיסַאּפ םעד ןצונ

 לאומש,ןוֿפ לקינייא ןַא ,גרצבנענָאז ןהָאוקערעצב דלָאּפָא על רימ ןעניֿפעג ייז

 סָאד (1823 ינוי ןט12 םעד) טעב רעכלעוו -- ,"ןיוועל זיוה ןוֿפ ,תידוהי ןוא שטיװָאבוקַאי :

 "טכער עשיטילָאּפ קידנסילשסיוא ,(סטץיט816154שס) טֿפַאשרעגריב ןוֿפ ןסינעג, וצ טכער
 תמחמ ,ו"זַאא עשרַאװ ןיא ַײס ,דנַאל ןיא ַײס ,סציצנַאניּפָארּפ ןרידנערַא ןענעק וצ ןוא

 טציטשעגרעטנוא םעצרַאװ טרעװ השקב עקיזָאד יד .דנַאטשֿפױא ןתעב ןטילעג טָאה רע

 ,ןילבול ןוֿפ רעיומ הש מ בקצי ,!טסיסערגָארּפ, רעטייווצ ַא .עטמַאַאב עכיוה דצמ

 טעב ענעגייא סָאד ,1831 ןיא ןגעמרַאֿפ ןַײז ןרָאלרַאֿפ טָאה רע לַײװ ,טכער-רעגריב טצב

 רעדניק ענַײז סָאװ ,גרובסלעדנעמ םהרֿבא ,וָאקול ןוֿפ ריֿבג רענעזצוועג ַא ךיוא

 רע טרעכיזרַאֿפ ,"רעדיילק עשידִיי , ךָאנ טגָארט רע םגה ןוא ,'שילוּפ ןבַײרש ןוא ןדייר,

 רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןרָאֿפסױרַא טעװ רע יו ,ךיג ױזַא ?ןריזיליוויצ, ךיז טעװ רע זַא ,רעבָא

 ףיוא ךיז טֿפוררַאֿפ ,דִיי רעכעלגעמרַאֿפ ַא ,ןילבול ןוֿפ יודנַאל קחצי .טָאטש-ץניװָארּפ

 רענילבול יד ;טכער-רעגריב טעב ןוא 1831 רָאי ןתעב "םישעמ עשיטָאירטַאּפ , ענַײז

 ךיז טֿפוררַאֿפ עירַאװלַאק לטעטש ןוֿפ דַיי רעדנַא ןַא .השקב ןַײז טציטש עיצַארטסינימדַא

 רעבירעד ןוא ,ןוז ןוא רעדורב ןַײז ,רעטָאֿפ ןַײז טצגרהעג ןבָאה ןקַאלָאּפ יד זַא ,םעד ףיוא

 .טקיליװַאב םיא טרעוװ סָאד ;"תואקשמ:דנַאל ןריצירבַאֿפ, וצ טכער סָאד רע טצב

 סרעּפיש טול ,ןבָאה סָאװ ,עקיבלעז יד ןוֿפ -- ןזַײרק עכַײר יד ןוֿפ תושקב עכלעזַא

 רעגַאל ןיא ןעוועג ןענַײז ןוא עיצַאטנעירָא ?עשילױּפ-ָארּפ ,ַא טַאהעג ,קיטסירעטקַארַאכ

 ןַארַאֿפ ןענַײז ,ןליוּפ ןוֿפ טײקיגנעהּפָאמוא ןוֿפ עעדיא יד ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,יד ןוֿפ

 ןעמ ףרַאד ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד ןוֿפ ןַײש ןיא .לָאצ רעסיורג ַא רָאג ןיא וויכרַא ןיא

 ןייר יװ ,עיזַאושזרוב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןטנעמעלע *עוויסערגָארּפ, יד וליֿפַא ןטכַארטַאב

 ךרוד ןוא גָאװכַײלג עשירָאטסיה יד ןרילרַאֿפ טינ רעבירעד רָאט ןעמ .עשירעפיולטימ

 ןטקַאֿפ עקיזָאד יד ןריטנָאקסיד טקנוּפדנַאטש ןרעדנַא רעדָא םעד ןוֿפ סעיצַאזילַארענעג

 .עיגָאלָאעדיא רעשיטילָאּפ זיא סע רעכלצעוו תֿבוטל

 יֿפױא ןתעב ןדַי רע װעש רַאװ יד ןוֿפ עטכישעג ַא ךעלטנגייא זיא ךוב סרעּפיש

 ךָאנ וצרעד .ןטָארטרַאֿפ קיצניוו רעייז ךוב םעד ןיא זיא ןליוּפ-סערגנָאק .1821 ןוֿפ דנַאטש

 ;הליהק רעצװעשרַאװ רעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד-וויכרַא יד ןוֿפ ןַײש ןיא ןבירשעג ךוב סָאד זיא

 ךיוא ןוא ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ ןענַײז ןינע םעד ןגעו ןלַאירעטַאמ-ויכרַא עסיורג יד

 ינַײא יד ,רוטַארעטיל-ןרַאומעמ יד ןוא טַײצ רענצי ןוֿפ קיטסיצילבוּפ יד ,עסערּפ יד טינ

 עטכישעג יד .עזעיצנעדנעט ַא -- אליממ ןוא עשיטסיצילבוּפ ַא זיא ךוב םעד ןוֿפ גנולעטש

 ףרַאד ,םירוקמ עטנָאמרעד ןביוא עלַא ןוֿפ ןַײש ןיא ,1821 דנַאטשֿפױא ןתעב ןדִײ ןוֿפ

 .ןרעװ ןבירשעגנָא ךָאנ ןכב

 עזוו

 .ַלרֿפ עשידִיי ןוֿפ המישר ַא רעּפיש טיג ךוב ןַײז וצ 3 הֿפסוה ןיא

 ןיא ,דנַאטשֿפױא םעד תעב ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טֿפמעקעג ןבָאה סָאװ ,עקיליװ

 טָאה םיא ןגעװ סָאװ ,ןינע ןַא רַאֿפ קיצניװ וצ לסיב ַא--ןעמענ 23 ןָא רע טלייצ לּכהךס

 ןוֿפ ןעמונעג זַײװלײט זיא המישר עקיזָאד יד .ךוב ץנַאג ַא ןבירשעגנָא רבחמ רעד

 עשידִי ןייק טינ ןענַײז ןעמענ ייר ַא ."טנַײה, ןיא טקורדעג ,לקיטרַא ןשיטסילַאנרושז ַא

 טינ זיא ןָאדרָאג ףעזוי :לשמל ,ןרירוגיֿפ טינ ללכב המישר רעד ןיא ןֿפרַאד יז ןוא

 ,123'ז ןרעּפעי טבַײרש רעּפיש) ןרעּפעה .םַאטשּפָא ןשילגנע ןוֿפ רָאג רָאנ ,דִיי ןייק

 רעּפיש טָאה תועט םעד ;דִיי ןייק טינ ךיוא זיא (המישר רעד ןוֿפ 12 רעמונ ןוא 2



 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליופ רעד ןוא דיי 202

 .עג רימ זיא םיּתניב רעבָא ,(457 ,| ,"ןטֿפירש עשירָאטסיה,) רימ ..ןוֿפ ןבירשעגרעביא
 ןרעּפעה טרעבָאר זַא ,ןעז וצ זיא סע ןכלצוו ןוֿפ ,רוקמ ןלעיציֿפָא ןַא ןעמוקַאב וצ ןטָאר

 22 ךָיי ןייק טינ ָאזלַא ,עטסָארַאטס ַא ןוֿפ ןוז רעד ןעװעג זיא (6006:+ 116מ6זמ)
 ןוא ריציֿפָא-רעטנוא ןַא ןעוװעג זיא (5 רעמונ ,המישר) גרצבנעזַײא דנַאנידרעפ
 הסִיֿפּת-ןטילעמרַאק רעד ףיוא עקַאטַא רעד ןוֿפ גנובַײרשַאב ַא ענַײז ;קינשטורָאּפ ןייק טינ

 .נירג לָארַאק ?.ןגמ 8121406541 ןוֿפ תונורכז יד ןיא טקורדעג זיא עשרַאװ ןיא
 ךיוא ?שטַײד רעטשילױּפרַאפ ַא רָאנ ,דָיי ןייק טינ ךיוא זיא (8 רעמונ ,המישר) גרעב
 ןענַײז עכלעזַא .שטַײד רעטשילױּפרַאֿפ ַא זיא (20 רעמונ ,המישר) רעַײּפצַאש שוילוי
 טינ ןעמָאנ ןוֿפ גנַאלק ןטיול רעבירעד רָאט ןעמ ןוא ,ךס ַא רעייז ןעוועג טַײצ רענעי וצ
 יקצָארּפַאּפ װַאלסינַא טס זַא .ןָאזרעּפ רעד ןוֿפ טעטילַאנָאיצַאנ יד ןעמיטשַאב
 עשידִיי רעװעשרַאװ יד סָאװ ,החּפשמ רעקיבלעז רעד ןוֿפ טמַאטש (16 רעמונ ,המישר)
 ,טייקרעכיז ַאזַא טימ ןגָאז טינ רעבירעד ןעק ןעמ ןוא ,קֿפס רעסיורג ַא זיא ,סיקצָארּפַאּפ
 .דָיי ַא ןעװעג זיא רע זַא ,סע טוט רעּפיש יו

 -ַאמרָאֿפניא יד ןענַײז ,המישר ןַײז ןיא ןרירוגיֿפ סָאװ ,רעמענ-לייטנָא עקינייא ןגעוו
 :ױזַא .ךעלטקניּפ לָאמ עלַא טינ סעיצ

 רעשינכעטילָאּפ רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ דימלּת ַא ןעװעג זיא רענילבול קיװדול
 עידרַאװג רצלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןטָארטעגנַײרַא רע זיא עיצולָאװער רעד תעב .לֹוש
 רעטסָארּפ ַא יװ ןַײרַא רענילבול זיא ,ןרָאװעג טזָאלעגרעדנַאנוֿפ זיא יז יו ,םעד ךָאנ
 רעד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה 1831 יַאמ ןט11 םעד .קלֹוּפ . ןרעדַאנערג ןיא טַאדלָאס
 ןט13 ןיא "ישזנורָאכ-רעטנוא , ןַא רַאֿפ ןעמיטשַאב םיא לָאז ןעמ זַא ,עיסימָאק-רעטילימ
 רעטנַאקַאװ ןייק ןעוװעג טינ זיא סע לַײװ ,טגָאזעגּפָא םיא טָאה ןעמ רָאנ ,קלוּפ-רעייגסופ
 טַאדלָאס ַא ךיוא ןעוועג זיא (18 'מונ ,המישר) דלעֿפנעזָאר װַאלסינַאטס ?*ץַאלּפ
 7 לימרַא רעשינָאעלָאּפַאנ רעד ןיא

 :ןעמענ עקידרעטַײװ יד ןל ע 9 המישר רעד ןיא
 ןרעַײטש עשידִיי ןוֿפ םיא ןעַײרֿפַאב רע טעב 1838 ןיא .יקסװָאלרָא השמ 4

 .(תזסמ. 24 כי, 7290. 10 .ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא טנידעג טָאה רע לַײװ
 רע טעב 1844 ןיא .ריציֿפָא-רעטנוא ןעװעג ,ַאמגירק ןמלק ןב לארשי 6

 .026 ,{ "ןטֿפירש עשירָאטסיה,) ןטסירק יד יװ ױזַא ,ןעלדנַאה וצ שינעביולרעד ַא
 --עיצילַאג ןייק ןֿפָאלטנַא .רעשדלעֿפ.רעטילימ ַא ןעװעג ,השמ ןײטשדלָאג 6

 .(זסת. 241. 0גשת., 8930)

 ת7ןײטשטָאר ףסוי (5 ןוא יקסנימ ןיטרַאמ 4

 }9461 אז 8|ס ש 511. 18ןמס 200182161 מס1וזץס2מס שש (321וסץ1, !.טטסשש 1903, 50.:עז 2

 73 2,016: ןק81666:?810/6 00 21560זץ1 קסוט814מ14 1830--31, !,טסש 1882, 1415

 . .2002014 9/ס1ץמפאו) 11 (1931) 236 :ע 24

 75 ,ןאזסתנשטזמ 2064 !גשמץסמ. 2.4מ0618ז8 148016511/62, 26 17080. עז רענילבול ןגעוו

 ך. 162, 00:424/ 2 סזמועצגסעו 1912; 6. 2162 ס ג6ס ה, 70196} סזמופז8מס1 ש 861811 :ךיוא

 וש 124400 1830--1803. 2:2691864 וטפמ610269ת7 81, אז. 120.

 76 }. 0841+6151:1 3/פמ0סזממ1סמוג טטסן5סש6 1921, 175,

 : טנעמוקָאד ןקידרעטַײװ ןוֿפ עיּפָאק.װיכרַא ןַא רימ ַײב ךיז טניֿפעג ײז ןגעו 7

 ,,23 5:ץ0ס2ת18 1831.

 10ז015812 ()קוטסם4ט (251:0160ע16ע0 40 !אסזחופןז 5מזבש 0/סשחסלז2מץ סה.

 ןאה קס1666016 2 4014 21 2. זמ. אז 6 74/124/, זוּב תסחסז !אסזמופְץֹנ 2228066} 6001656,

 265 יש (25601606 ף40 (2442181ט {6242066, 2 50 סץעחגסשש שעץ ס16ז8מץסת, 280129861/ 510 2 0185-

 םפ| סםססו 81גזס028סמתו: }) ן0261 (42גשתמוס} ןספ6/) ה04+8161מ 2 6090:0164ו)

 ?2) אגזפומ אוחפ// 2 הטקטפ+0ש8 1046",



 33 1831 ןוֿפ דנַאטטֿפױא -צשיליוּפ רעד ןוא ןדיי

 .רעסישסוֿפ ןוֿפ קלוּפ ןט5 ןיא טנידעג .רערצל ַא ,ֿבקעי םיחַאנַאמ 6

 .לארשי רעזנוּפָאה 0

 75 םהר ֿבא שטיװָאקשָאמ 6
 רעד תצב ,1812 ןיא עֶשרַאװ ןיא ןריבעג ןַאלימיסקַאמ גרעבנעדלַאװ 9

 םעד ןעמוקַאב ןוא דנַאל סָאד טזָאלרַאֿפ ;אֿפור-רעטילימ ַא יו קיטעט ןעוװועג עיצולָאװער

 .עלַאה ןיא לטיט-רָאטקָאד

 ןיא ןבעגעגסױרַא ;ןָאדנָאל ןייק טרירגימע .(1840--1810 דלעֿפנעמולב .י (10/ -

 ?פשילגנע ףיוא---1829 ןיא ,:006 ןגסמגס :ךוב ַא שטַײד ףיוא 5
 םיא ןעק רעבָא ,175 'ז ףיא םיא טנָאמרעד רעּפיש) ףעזויןײטשנרצב 1

 ייֵציֵל רעװעשרַאװ ןיא דימלּת ַא ןעוועג ,1853 'טשעג--1797 ןריובעג .(ןריציֿפיטנעדיא טינ

 .1831 ןיא רָאטקָאד-רעטילימ ,,(1815)

 .1831 ןיא רָאטקָאד-סֿפליהעג רעשירעטילימ .(1878-1813 יצַאנגיא רענוורב 2
 .ײמרַא רעד ןיא ןעוועג ,1812 'בעג .רעדורב ַא רענַײז ,דרַאװדע רענורב 3

 םעד ןעמוקַאב ,18231 ןיא אֿפור-רעטילימ ןעוועג ,1812 'בעג ,לַאכימ ףלָאװ (4

 .1834 ןיא ןילרעב ןיא לטיט-רָאטקָאד

 ןיא רָאטקָאד-ןָאילַאטַאב ןעועג 1821 ןיא ,1802 ןיא 'בעג ןָאצל רעצנַאש 5

 רעװש .'ירַאטילימ יטוטריוו, ַא עקנעלָארטסָא רַאֿפ ןעמוקַאב ,רעײגסוֿפ ןוֿפ קלוּפ ןט8

 ןטצגרהעג ַא ךָאנ עדנַאמָאק יד רעביא טמענ רע יװ םעד ךָאנ ,עילָאװ ןבעל טעדנּוװרַאֿפ
 .1880 ןיא עקָארק ןיא ןברָאטשעג .קינװָאקלוּפ

 ,1809 ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג .(המלש) װַאלסינַאטס גרעבנצנָארק 6

 50 1831 ןיא אֿפור-רעטילימ ןצוועג
 עשרַאװ ןייק .ןעמוקעג דיי רעשירַאגנוא ןַא ,(1877-1800 לרַאק ןײיטשנרצב 7

 .ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא רָאטקָאד-רעטילימ ַא ןרָאװעג ןוא
 רענַאלשיװדַאנ, רעד ןיא טנידעג .עיצילַאג ןוֿפ רָאטקָאד ַא ,גרע בסגינעק (18 -

 51 "פיגצל
 5"ףימזוק טָאטש רעד ןוֿפ רעגריב, ,שריה גרובסלצדנצמ 69

 םעד ןיא רעמענ-לײטנָא ןוֿפ המישר רעטקורדעג סיקסווָאנרַאט װַאלסינַאטס ןוֿפ

 ךיא םענ ,טייקשידלעה רַאֿפ ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא

 :ןדִיי עקידרעטַײװ יד ןוֿפ ןעמענ יד סױרַא

 ,רצ ב (21 .1831 טסוגױא ןט19 םעד ץיירק רענרעבליז ,ףסוי שטיװָאנָארַא 0

 .קיגשטורָאּפַא ,לאומש שוישט 22 1831 ינוי ןט2 םעד-צענעגייא סָאד .טסירעליטרַא ןַא !
 ריציֿפָא-רעטנוא ןֿבואר גרצבדלָאג (22 .1821 ץרעמ ןט8 םעד לַאדעמ רענעדלָאג ַא

 .1821 רעבָאטקָא ןט3 םעד .ץיירק רענרעבליז ַא .עירעל ַאװַאק רעװָאטסעגַאי רעד ןיֿפ
 :שריֿפ רעװעשרַאװ ןיא ךָאנ) עירעלַאװַאק קלוּפ ןט10 ןיא טנידעג ,לַאכימ שרעה 4

 .רעבליז ַא .קלוּפ ןט14 ןוֿפ לַארָאּפרָאק ַא ,ן יי ט ש ר א ק 25 .ץיירק רענרעבליז ַא .(םוטנט

 ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ךָאנ טנידעג) שטַאבורט ַא לרַאק דלעֿפנעזָא ר 626 .לַאדעמ רענ

 .רעטנוא ,דרַאװדע גרצבנענָאז (27 .לַאדעמ רענרעבליז .(םוטנטשריֿפ רעװעשרַאװ

 ןט12 םעד ץיירק םענרצבליז ַא ןעמוקַאב .רעסיש-רעײגסוֿפ ןוֿפ קלוּפ ןטירד ןוֿפ קינשטורָאּפ
 . ץיירק רענדעבליז ַא .רעסיש קלוּפ ןט5 ןוֿפ טעדַאק ַא ,ןָא על םַא טש (28 .1831 טסוגיוא

 .םרעּפ ןייק טקישרַאֿפ .סוּפרָאק ןשיװטיל ןוֿפ ,םול ב (29 .1821 רעבָאטקָא ןט1 םעד

 .םנוסממנא 2ז2)סשצ 1 מסש826סנםָצי 31/1 1831 םעד טול ?8

 79 ןסואנפם ?:םסץעס1026618 111) 273

 .א 65זװ1מ 521, 06!5שמנא 1648ז2} קס151060 :ןוֿפ ןעמונעג 10--11 :ןרעמונ יד 80

 .,/16080026ת16', ןצז. 18, 1931 ןיא עז םיא ןגעװ םיטרּפ 1

 ּח100144 ֿפטמווסתמָצ", 14ז, 141, 1831 :עז ײמרַא רעשיליוּפ רעד רַאפ ןטסנידרַאֿפ עגַײז ןגעװ 2



 1841 ןוֿפ דנַאטטֿפױא רעשיליֹוּפ רעד ןוא ןדִיי 204

 .עקטַאיװ ןייק טקישרַאֿפ .גרעבמעל ןוֿפ טנעדוטס ַא ,טנעצניװ ןַאמלעגָאֿפ 0
 ,לאקזחי ןַאשזַאבשזור (32 .קסלָאבָאט ןייק טקישרַאֿפ לַאטנעדלָאג 1

 ,םלצהליװ ןָאוֿפל ָאװ (33 .ןַאזַאק ןייק טקישרַאֿפ .עירעטנַאֿפניא קלוּפ ןט5 ןיא רָאטקָאד

 ,בקצי ךָאל ב (24 .עקטַאיװ ןייק טקישרַאֿפ .רעסיש-רעײגסוֿפ ןוֿפ קלוּפ ןט4 ןיא רָאטקָאד

 ןוא ןַאילימיסקַאמ ,גיודול ,דוד :שטיװעשַאילע רעדירב ריֿפ (38-25 .טַאדלָאס ַא
 .קינשטורָאּפ ,ןָאצל ןַאמ טוג (39 .טסניד-רעטילימ ןוויטקַא ןיא ןעוועג עלַא .קעשיצנַארֿפ
 .רע ה (42 .ילעצרַאמ ןַאמלצג (41 .טנעדוטסַא ,ןַאילימיסקַאמ טַײצטונ 40
 .מ על (44 .טַאדלָאס-עיניל ַא ,לַאכימ ךובנערָא ק (43 .אֿפור-רעטילימַא ,שטיװָאנַאמ

 רעד ןיא טנידעג ןבָאה ,ןָאעל ןוא ןַאי קרַאמיינ (46-45 .אֿפור-רעטילימ ַא ,רצ גרצב

 -ִא ר (48 .ײמרַא רעוװיטקַא רעד ןיא ,ינָאטנַא ןוא ףסוי ןַאמיינ (47 .ײמרַא רצוויטקַא
 .ריציֿפָא;רעטנוא ,קעשיצנַארֿפ דלעֿפנעז

 ןוא טצטיסרעווינוא םעד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס רעגרעבמצעל יד ןשיװצ

 :ןדִיי עקידרעטַײװ יד ןַארַאֿפ ןענַײז ,ןעֿפמעק ןלױּפ ןייק ןעמוקעג ןענַײז

 עבַאװש 451 .ףלָאדַא רעגרעבנרָאק 450 .צַאנגיא רעגרַאק 49
 - יציריומ ךורב (? םהרבא

 .לײטנָא-ןדָיי ןוֿפ המישר יד סיוא טינ רעבָא ךיז טּפעש המישר רעקיזָאד רעד טימ

 -דנעצ ךיז ןעניֿפעג "ןטקַא עטלַא רַאֿפ ויכרַא רעװעשרַאװ ןיא .דנַאטשֿפױא ןיא רעמצנ
 ןעק ןעמ ןוא ,דנַאטשֿפױא םעד ןשרָאֿפסױא רַאֿפ עיסימָאק רעד ןוֿפ ןעלקיצסַאֿפ רעגניל
 ,תומישר ייווצ .ןדִיי רעמענ:לײטנָא עװיטקַא ןוֿפ ןעמענ ךס ַא ךָאנ ןפיזסיוא טרָאד ןוֿפ
 סעּפע ךיוא ןֿפרַאד ,טנַאה רעד רעטנוא טינ טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא בָאה ךיא סָאװ
 :ןענַײז סָאד ;המישר רעקיזָאד רעד וצ ןבעגוצ

 1) 11518 גתנוסממג 0860 זמ2124סץסמ ט42121 שש זסשס|!טסעו 1 ת16/012/81212-
 סעסג 2 342161006} גזממספוע1 1 שע52!ץסמ 229120100. !ץעססתוא 26/ס6ז50ט41

 1835 2) טםוסטס052 2 (016/9062. 5015 2ץןבסץסג /616:2ת66 2 זסאט
 1831. 51622ת104 701542, {.שסשש, 1880, 10--18-

 ןיא ןציטָאנ עקינייא רימ ןעניֿפעג דנַאטשֿפױא ןיא לײטנָא םענײמעגלַא םעד ןגצוו

 ןעניֿפעג 1817 ןיא ןיוש .רוטַארעטיל-ןרַאומעמ רעד ןיא ןוא טַײצ רענעי ןוֿפ עסערּפ רעד
 .רעד יקסװָאנַא רביוװ ;ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא עקיליװַײרֿפ-ןטורקער עשידִיי רימ
 רעטשרע רעד ןוֿפ קלוּפ רעט2) קלוּפ ןיא םיא וצ ןענַײז 1817 רַאורבעֿפ ןיא זַא ?!,טלייצ
 ןענַײז רענַאשילַאק ןוא ןרוזַאמ יד ןוֿפ ןקלוּפ יד ןיא .ןטורקער-ןדִיי ןעמוקעג (עיזיוויד
 ןוֿפ לטרעֿפ ַײרד ךיוא *?ןדִיי ןוֿפ זיולב ןענַאטשַאב ןענַײז סָאװ ,ןענָארדַאקסע ןעוועג

 יפןדלי ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז עגַארּפ ןיא עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד

 ןבָאה--(ןוז 111, 1831) ,,8/ס:טטזץ" רעד טבַײרש--עשרַאװ ןוֿפ ןדִיי עמערָא,
 ,םיתמ יד ןבָארגַאב ןבָאה ייז .ץרעמ ןט31 ןוֿפ טכַאלש רעד ךָאנ טעברַאעג רעוװש רעייז
 ."טלעג ןייק ןעמענ טלָאװעג טינ ןוא וװ"וַאא רעוועג סָאד טלמַאזעגֿפױנוצ

 יקצישטשעיװ טַאטוּפעד:םיס םעד ןדלָאמעג ןדִיי יד ןבָאה עצישטנעל ןיא

 טימ ןעמַאװצ ןֿפמעק ןוא ײמרַא רעד ןיא ןטערטנַײרַא ןליוו ייז זַא ,(00165202041)
 טריזינַאגרָא ןדִיי יד ןבָאה עשרַאװ ןיא .(,/6:6טזץ , 1 11004 1831) *'ןטסירק יד
 .(,2013/ 5ֿטזנוסתתצ ',4:. 127,1821)יַאמ 1) ןלַאז-ןטודער יד ןיא ןטַאדלָאס רַאֿפ לָאטיּפש ַא

 83 7. 2ט סז טס 81, {.טטסשש א 400216 קס6512012 115:00264060690. 1930, 22--25.

 84 ןקגז0וס!תועו ט/ץטזגתםס65:1690 1, 0.

 855 ,001ג8 ֿפטזחֹוסתתצ , 14ז. 142, 1831, ײַאמ 16.

 56 ,(4226414 /015/2", ןאז/ 103, 19 6026ז6624 1831,

 ןיוס עידרַאװג רעלָאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ רעדילגטימ ןעװעג ןדִיי ןענַײז עצישטנעל רעקיבלעז רעד ןיא 7

 ,(010144 פטזתוּסחמץ", 28/12. 1830) המחלמ רעשיכַײרטסע רעד תצב ,1809 ןיא



 95 1831 ןוֿפ דנַאטשּכױא רעשיליוּפ רעד ןוא ןדִיי

 ןיא קידנענַײז זַא ,טֿפָא ױזַא טריטיצ רעּפיש ןעמצװ ,יק סו ָא ר ט סָא טלייצרצד ,ֿבגַא
 רעיצַאּפש ר"ד ןוא ,םייס ןוֿפ דילגטימ רענעזעוועג ַא ,ַא ז ע ר ב ןבָאה עיצַארגימע רעד
 .ַאב, ַא רעביא טעברַאעג ,1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד ןוֿפ רעקירָאטסיה ַא ,(584016ז)

 "לױּפ רַאֿפ ןֿפמַאק יד ןיא טכַאמעג טנידרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ןוֿפ גנובַײרש

 .(293 'ז)
 .ער רעװעקָארק ןיא גנַאלקּפָא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה 1821 ןוֿפ עיצולָאװער יד

 רעשיטָאטש רעד ןוֿפ לייט ַא יו ,עידרַאװג עשידִיי ַא טעדנירגעג ךיז טָאה ןטרָאד .קילבוּפ
 דלעֿפנעזָאר ןתנ ןעװעג זיא רעריֿפנָא ריא .עידרַאװג

 ןא

 עלַאטנעמוקָאד ךיוא יװ ,ןטייקכעלטקניּפמוא ייר ַא ןַארַאֿפ ןענַײז ךוב סרעפיש ןיא
 ,ןרעװ טריגערָאק ןֿפרַאד סָאװ ,,ןזיילב

 דָארג ןענַײז ןלױּפ ךַײרניניק ןיא עיֿפַארגָאמעד רעשידִיי רעד ןגעוו לטיּפַאק ןרַאֿפ

 :ךוּב ןַײז ןיא טגנערב ((:ם/גזומו) ינירַאיק חלג רעד סָאװ ,ןרעֿפיצ יד קיטכיוו

 עשיטסיטַאטס יד וצ טירטוצ ַא טַאהעג טָאה רע לַײװ ,1060116 4ט ןט0215װ6, 0
 קימעלָאּפ רעד ןוֿפ ןערב ןיא .(ו"א 342 'ז ,{ דנַאב זיא קיטכיװ סרעדנוזַאב) םירוקמ

 ,ןעורַאֿפ ןעמ טָאה *צגוצ ץוח ,טנעיײלעג טינ ֿבגַא טָאה רענייק סָאװ ,ךוב םעד ןגצק
 רַאֿפ רוקמ ַא יװ טרעװ ַא ךוב עקיזָאד סָאד טגָאמרַאֿפ םילובליב עשיטימעסיטנַא ץוח זַא

 טנַאסערעטניא רעייז זיא ךיוא .טַײצ רענעי ןוֿפ ןלױּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ עיֿפַארגָאמעד רעד
 ,,/סתוא, זץצפ04מוע (1826/} 10015416)' ןיא טקורדעג ,לקיטרַא רעד טרּפ םעד ןיא
 טיש291 ת284 1022108 1284 220806021 קסנמנס4ע2ץ :נ"א (1821 רַאורבעֿפ 1 ןוֿפ ,6 רעמונ)

 םטסעגמ161922ת/6ז 8516 10000501 021265011205/16| 2 101002} ןקסזממ222ת:סז 6

 7866 יש 101806.
 .(402ס:/} 26221026) תוליהק 327 טלייצעג טלָאמעד ןלױּפ-סערגנָאק טָאה ֿבגַא

 ש סןס1ס/1, 3021522- :ךיוא עז עשרַאװ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג-רוטלוק רעד רַאֿפ -

 .דנעהכוב-ןדִיי ןגעוו ו/2, {6} 2ץ016 טזמץפ!סשש6 1 ץטסת 1116/20841. 1800--1830, 1880.
 :ךיוא ןוא .(שיליוּפ ןייק ןבַײרש טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ ,רעל

 עז. 2126, 542 6/000:002תװש 1410165/62 1015/1690 יש 1210 1830--31 }
 208026016 1690 ס?ץתתנאג שש זס2שס}ט טץק20/660 שסןּסממץסמ, 1932.

 ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִי רעד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאּכ רענײמעגלַא רעד רַאֿפ

 .נָאּפסערָאק יד קיטכיוו רעייז ןענַײז 1830 זיב 1815 ןוֿפ הֿפוקּת רעד ןיא ןלױּפ-סערגנָאק

 .עּפָאריײא-ֿברעמ ןייק טקישעגסױרַא טַײצ רענעי וצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןטכירַאב ןוא סעיצנעד
 ווירב ַא טקישעג טָאה (016600ת) ךירטיד דלַאװע רָאטקָאד-רעטילימ רעשיסַײרּפ ַא
 .ניא טנַײה ךָאנ זיא סָאװ ,ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןגעו ,,5ט12:0:6מ' ןוֿפ רעבעגסױרַא םוצ

 טָאה ,ןזױּפ ןיא רָאטקעריד-לוש ןוא ליּכשמ ַא ,(1839--1782 ָארַאק דוד ??טנַאסערעט
 .ןדָיי יד ןוֿפ דנַאטשוצ םעד טרעדלישעג עשרַאװ ןוֿפ ווירב ןטנַאסערעטניא רעייז ַא ןיא
 ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג-רוטלוק רעד רַאֿפ רוקמ רעקיטכיװ ַא זיא ווירב רעקיזָאד רעד
 פו ןרעװ וצ טקורדעגרעביא טרעוװ זיא ןוא הֹפוקּת רענעיו

 588 5461? 6 ס קי 22602מס5קס1148 2720/0ו09248 וצ 8015 ןנסיט848ת18 115900860ױ/680,

35 1912 

 89 7 ט ת 2, (ג69. 300ז146סת, 1, 271 504

 90 אה 458 116:8ט54606ז 46 2,611960711/ ,,5ט14ת0/ומ". ... 416 15ז251/?סת ומ ?016מ 26-

 {1511סת0 (,,5ֿט/8זמו+:ת", 7 , 290--93).

 ,1820 ,יוסעד ,"תמא תירב. :עז 1

 (25) וטפיכש דשיכאטסיה



 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןֹוא ןדִיֹי 36

 גנַאלקּפָא ןַא ןענוֿפעג טָאה (1822 רַאונַאי ןיא) ןלױּפ ןיא תוליהק יד ןֿפַאשּפָא סָאד

 טָאה ((3גת5) זנַאג דרַאװדע יװ רערעדנַא ןייק טינ ןוא ,םיליכשמ עשטַײד יד ַײב
 ,,/,6118011624+ 465 '/6161תפ {הז (ט16ט+ טמם 301556ת- רעד ןיא ןבירשעג םעד ןגצוו
 טקורדעגרעביא ףּכיּת לקיטרַא םעד טָאה סע ןענַאװנוֿפ ,508216 46 )ט06ת' 1822, 3
 .(28 ,1822) "ַאקסװַאשרַאװ ַאטעזַאג ,,יד

 ענעדײשרַאֿפ וצ תוֿפסוה ןוא ןעגנוקרעמַאב ײר ַא ףוס םוצ ָאד ןכַאמ רימ

 .ךוב סרעּפיש ןוֿפ ןטַײז
 820! 044 תג 51גת 120461106 ס 201506 0291 רושָארב יד זַא :19 'ז וצ

 שץאזץס16 21648690 2 תוסתמו ק05100002212} םג 2481208 12400שץעס8 00
 ,"טצטימָאק ןשידִיי, םַײב "רעמַאקטַאר, רעד ןוֿפ ןוַײרק יד ןוֿפ טמַאטש (1831 עשרַאװ)

 5? רענזָאּפ װַאלסינַאטס טלעטשעגטסעֿפ ןיוש טָאה

 רעשיליוּפ רעד ןיא תודיסח רַאֿפ סערעטניא םעד ןגעוו) רעטַײװ ןוא 25 ' וצ

 עשילוּפ יד טזַײװַאב ,ןעוועג סערעטניא רעקיזָאד רעד זיא סע סיורג יו ; (קיטסיצילבוּפ

 00 שפוז2ץ- רושָארב ןַײז ןיא טָאה 2264 0זג1852/1/ .טַײצ רענעי ןוֿפ קיטסיצילבוּפ
 ןיא תודיסח ןוֿפ עגַארֿפ יד טרירַאב זמטןס 1610זז00 2ץ806 ? 302152262, 1820
 .ָארג ןיא ןֿפױה טשיבר טנָאמרעד ,ףרַאש רצייז םעד ןגעו טדער רע } ןלױּפ-סערגנָאק

 ,,18 56248 10252612ץ18 810 :ױזַא רע טלייצרעד ֿבגַא ןוא ,וװָאקירטס ,קסלעב ,קסישוד

 {6122 וע6 1/52ץ546108 60160000210208 ת292690 !זג|ט } תוס 252 ס6
 תג161508 96216מ ת16 4052184 1 תסשץעסת 1652026 216 2ץ5816214 2016תת140וש"
 וש ץ52ץ ם521, () 161ס1זמו6 |טסט 12/2612, :ךיוא ןבַײרש תודיסח ןגעוו .(66 טַײז)
 1818 4 פס} 84!זמב3תפס ת, 1/6291 226 תומתוסןפ?ץתמ 512ת6תמ ?ץ066 ןק0154100

 18 54.} '1:164146266, 1/606ז 416 1/6106556!ט09 646 1512616מ ןזמ 248-
 ןוא רעדנעלדירֿפ ןשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק יד ךיוא עז םופזסנסת 2016ת, 1816, 38 50.
 /41196ת0. 261?טת9 ןיא רעצינשיװ ר"ד ןוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ ,יקסוועשטלַאמ ּפוקסיב

 רענעי ןיא תודיסח טימ ףמַאק םענוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ .465 ןטס6ת?טתנפ// 0

 ּפלרח רזצעילא 'ר ,ֿבר רעשטירזעמ רעד סָאװ ,ווירב רענעֿפָא רעד קיטכיוו זיא טַײצ

 טלָאמעד טָאה ווירב רעקיזָאד רעד .עכסישּפ ןוֿפ םינוב 'ר וצ 1827 ןיא טקישעג טָאה
 0. ןג}סטסמ, 11ס1סקחטססאחה :םעד ןגעװ עז ;סעיּפָאק ענעבירשעג ןיא טרילוקריצ
 רעצינעשזָאק ןגצוו .(עיצַאניגַאּפ ערעדנוזַאב) 60ט0זס8ח: ,,8008017) 1896 ע14 4

 .1.60 םסזמטס ש5פ 81, 11016 טשפמסזממ16ת1ג, 1902, 54-56 :עז דיגמ

 .1836 רַאונַאי 7 םעד ןברָאטשעג זיא רעגניטע-יקסװַאר לאבימ :31 1 וצ

 .0 רעמונ) "יקסווַאשרַאװ רעירוק, ןיא גָאלָארקענ ַא ןַארַאֿפ זיא םיא ןגעוו
 ז.6 801, :צז החּפשמ-שַאנַאי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ תוצידי :42 ז וצ

 ןס16 6ט2ת96115006 (20115160061+ טת4 016 ןטססת, 11/)/ 337-338 (/4001/ 120252)-
 .עטַאמ יד ןריטָאנרַאֿפ וצ יאדּכ ךיוא זיא ןרעטש םהרֿבא ןגעװ :47-46 'ז וצ

 : ןיא ןלַאיר
 ,,ט1זמוזג"', 1812, 406-413 ; ,,80:650086460/ 10 219286ש941'', 1813, ןזז. }

 ,,11241169086 1.11612?ט1261+טט9' , 1813 56.

 םוצ עגַאלַײב רעד ןיא 2. אומג טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ןטנעמוקָאד-ויכרַא עקיטכיוו
 : ,(1909 ,13 'מונ) 142 ת2526} 216ז01 נ"א ,,!.טז|סז {.טטסועפ/1"

 :עז .קינשטורָאּפ ןייק טינ ןוא ןַאטיּפַאק ַא ןעװעג זיא שטיװעקטַאנ :57 ז וצ

 .2ע 5 { 6 ם 8 2 ץ, 11800190מ 1 201542, 110 1

 ,(?ס|סמטפ) סונָאלָאּפ ןָאמָאל ָאס ר"ד טלעֿפ ןטסינָאיגעל עשידִיי יד ןשיוצ = -
 ןַאטיּפַאק ַא .(193 ,יזַאנעקשַא) "ןָאיגעל ןשִיַאנוד, סעשטיוועשזַאינק ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו

 92 קומןאג קתסעעוסק6818, {סתג 37--38, 392.



 387 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליֹוּפ רעד ןֹוא ןְדִנֹי

 524412ס פא, :צז ;ָאגנימ ָא ד-ןַאס ףיוא ײמרַא רעד ןיא ןעועג זיא םיובנריב
 עקיברַאֿפ יד ךיוא ָאד טלעֿפ סע .001ג0} תג 588 100ז01מ90, ?סטמבת 1921, 78, 9
 דרַאהנרע ב דוד-םײה 'ר ,טסינָאיגעל ַא ,רָאטקָאדבַײל סקעשטנָאיַאז ןוֿפ טלַאטשעג
 ןיא אֿפור רעטעּפש ןעוװעג ,טרוֿפרע ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ;(86זת8218/)
 דלעֿפטכַאלש ןֿפױא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .וװָאקירטעּפ ןיא 1847 ןוֿפ ןוא ,קסמָאדַאר
 יװ טמשעג טָאה ןוא םורֿפ רעייז ןרָאװעג רע זיא רעטלע רעד ףיוא ; עילַאטיא ןיא
 ךס ַא רעייז ןַארַאֿפ ןענַײז םיא ןגעוו .1858 ןיא ןברָאטשעג זיא רע .קידצ רעשידיסח ַא
 א 081מ18521, 5!סשתנא 1642ז2/ קס15610ת 17} א{ ץסומ!עות 6, :עז .סעדנעגצל

 ןטנ1616 עטס יש 1101:0616. 1920, 45--46
 בוקַאי ןוֿפ ןוז ַא רָאנ ,ֿבורק ןייק טינ זיא ןײטשּפעצ ןַאמרעה :69 ' וצ

 .ןטַײצ סָאקשוישטשָאק ןיא ריציֿפָא םעד ,ןײטשּפע
 ןיא ,עטנַאסערעטניא רעייז טלייצרעד םיובנריב ןָאיּפש םעד ןגעוו :70-69 יז וצ

 |.הסזסצץצתפ/1, 11ופ!סזץ 01 {מ6 126 70118ג :םיטרּפ עטריטָאנרַאֿפ טינ ץעגרע
 ןבָאה לָאז החּפעמ ןַײז זַא ,לשמל ,טלייצרעד רע) ת6טס1ט1סת, 00!805 182233 4
 יקסגידרָאה .טמעשעג םיא טימ ךיז טָאה יז לַײװ ,ןריטסערַא םיא לָאז ןעמ ,טלעג ןבעגעג
 .(ןעמיובנריב טימ טנעקעג ךיז טָאה

 ,14892 16טז16/" 1921 ןיא עידוטש-וויכרַא ןַײמ עז יגירַאיק ןגעוו :76 יז וצ
 ןטימ תוכַײש ןיא טָאה םידגנתמ יד ןוֿפ רענייא זַא ,טבַײרש רעּפיש .(רעבמעצעד 15)
 טינ יז טָאה רע ןוא שטַײד ףיא רושָארב עשימעלָאּפ ַא ןבעגעגסױרַא ןינע-ינירַאיק
 ,םַאטשרעבלַאה םײח ףסוי ןביושעגנָא טָאה רושָארב עקיזָאד יד .ןעניֿפעג טנעקעג
 1042 אזעזעסעתעסמ ט029 26 קזסןס;1סזמ :נ"א שיליוּפ ףיוא סױרַא ךיוא זיא יז

 ק1261026ת182 תב 1ס7ץ 112ת0084/ 12!זטס0ט 2202:100541690 ט01652020מץתג שש
 ןַא ןעוועג זיא סָאד--םנסזשּפ2ץזג ןכס52ץ 616 וו ס1ת150מ6 1011966116מ"', 3/21522002 1827.

 (0 ת162060ת6)} ןכס1ז26016 4160ת12026214 1 4/זמט0ט 32- : רושָארב סינירַאיק ףיוא רעֿפטנע :
 טצ108541690 יש 6613 161סזתגש 12/26116סש, 520269:61ת16} וע 015064 0 21522602 1826.

 ץוח ;ןרָאװעג טרעדלישעג קיטכיר טינ זיא ןרעטש-ינירַאיק ןינע רעד :77 יז וצ
 רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז יאדּכ זיא ןלַאירעטַאמ-ויכרַא עטצונעגסיוא טינ ייר ַא
 ךסש ?זלצןג0161 1148 :ןַײז ןיא רַאהזיורק .לַא ַײב עיסרעװ רעטקוודעג
 יז 1/2152816, /11} 382.

 ,"טצָאּפ, ַא רָאג ןרעּפיש ַײב זיא רעכלעוו ,םיובנענַאט השמ ןגעװ :101 ז וצ
 ,"םייחה ץע, קלח ,1838 עשרַאװ ,"השמ יעטמ, ןיא טקורדעג ,עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז עז
 ןרָאי יד ןיא סױרַא זיא שמוח רעד 20 ,1 'ב ,(1924 79/1 "רעטעלב-ָאװיי, ךיוא יו
 .ץץילּפע ט ילבעט דוד :שידִיי ףייא טסייה ,טַאנעצעמ רעד ,ץילּפ ע ט ןוא ,27--35

 .נוא ןשידִיי ַא אקווד טַאהעג טָאה טדימש טנעגַא רעשיסַײרּפ רעד :108 יז וצ
 ןוֿפ רענייא *,ןטֿפעשעג-קנַאב ןיא ףּתוש סלעקנערֿפ ,י ק סַאל ןעוועג זיא סָאד .טנעגַא-רעט
 .145/6ת22, 1.04625188541, 1, 307 ;עז ;"ןטסיסערגָארּפ , סרעּפיש

 1סמ815802ז16 { ןיא רעגרעבַײנ ךיא עז ףל ָאװ ר"ד ןגעוװו :109 יז וצ
 .רָאטקָאד םעד ןעמוקַאב טָאה ףלָאװ .(2680ת. טת4 0195 6. /ט06ת!טתמפנ 1918 1

 ,1790 ןיא לטיט
 ןעװעג זיא רע זַא ,ןיקסוָארטסָא ןגעו עטַאטיצ רעד רַאֿפ רוקמ רעד :1123 יז וצ

 רָאנ ,ןָא טיג רעּפיש יװ ,יק סרעדנעלָאה טינ זיא ,"ןטעיַאֿפַאל ןוֿפ רוטַאקירַאק, ַא
 .07 11 ,דנַאטשֿפױא-רעבמעװָאנ ןוֿפ עטכישעג ןַײז עז) 884:2ץ4065/41

 יקסנישט .ןטַאד עשיֿפַארגָאיב עקיטכיװ ןלעֿפ יקסנישט ןַאי ןגעו :120-129
 ,ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא עגַארּפ ןיא 1801 ילוי ןט10 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא
 1ז/0:46 עשזָאל-ןענָאסַאמ רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןעועג זיא רע .1867 רַאונַאי ןט31 םעד

 דא װ --- .דנַאב םעד ןיא י קץ ס װַצ ש הא ח .י ןוֿפ 'טרַא ןיא םיא ןגצװ עז *



 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רצשיליוּפ רעד ןוא ןוַיי 208

 טַאקָאװדַא ןעװעג רע זיא 1820 ןיא ;(1832 ןיא) ךַײרקנַארֿפ ,ןָאסנַאזעב ןיא 144:ט;66

 2 {.סא 4/, 624 20022806 66912/948160 680 1010061} 201541, :עז .ןילבול ןיא
 טָש 21528608 1924, 20--21.

 ךיז טָאה סע תעב .יקסניוװעל לַארענעג דמושמ םעד ןגעוו :133 'ז וצ

 ,יײמרַא רעשיליוּפ רעד ןוֿפ שארב עטיל ןייק ןרישרַאמנַײרַא לָאז יקסניוועל זַא ,טלדנַאהעג

 טינ ןעק ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב ןוא "םַאטשּפָא ןַײז טנָאמרעד, ךיז יקצענישקס טָאה
 ?זג42ץ הפ/, 2006; 1612/6ש6 :צז ;רעניװטיל יד וצ "לאוג, ַאזַא ןקיש

4154 ,11 ,1909 

 טכירַאב ןַײז רַאֿפ ןדלָאהדנעגוט ןשַאװניר רעפיש טווורּפ 151 1 ףיוא

 ןיא ליײטנָא ןַײז ןרענעלקרַאֿפ וצ רָאג זיב ךיז טימַאב רע ןכלעו ןיא ,דנַאטשֿפױא ןכָאנ
 יד טימ טכירַאב סדלָאהדנעגוט ןכַײלגרַאֿפ וצ יאדּכ זיא סע .בולק ןשיטָאירטַאּפ םעד

 א:8טפתגז, *|ט0 קבֹוזע- ַײב טקורדענּפָא ןענַײז ייז יװ ,בולק םעד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ

 (110 'מונ ,1821) "יקסווַאשרַאװ רעירוק, ןיא---סזץס?2םצ וט2ז5226841 1909,.610, 3350.
 .,ס21סתסא 2ש2:4ץ1 םגזס0066} } 1062/2ץ8ש ן28- :טרילוטיט דלָאהדנעגוט טרעוו

 זזץספץס2תע סם".

 ןַאמרעה רערעל רעװעשרַאװ םעד רעּפיש טנָאמרעד 156 -- 155 יז ףיוא

 הליהק רעד טלעטשעגוצ טָאה רעכלעוו ,(!1סזתמגמ )690תסשפ/1) יקסװָאנָאיסעי
 :עש-ַאװ םעד ןיא רוגיֿפ עטנַאקַאב ַא זיא סע, .רערעל יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא םודנַארָאמעמ ַא
 ןוֿפ רבחמ ַא ןעװעג זיא רע זַא ,םיא ןגעװ טלייצרעד ןוא רעּפיש טבַײרש--"טיבעג רעװ

 רעד - רעבָא ,קיטכיר זיא ץלַא .ןדַײ רַאֿפ ןלוש-הכולמ ןריֿפנַײא ןגעוו םודנַארָאמעמ ַא

 -ימיסַא רעמערטסקצ, רעד טָא .דנַאלסור ...ןיא ןלוש ןגעו טדער םודנַארָאמעמ רעקיזָאד
 רעשיטַארקָאמעד וליֿפַא-קיטסירעטקַארַאכ סרעּפיש טול ,"דומלּת ןוֿפ רענעגעג ַא ,רָאטַאל

 יד ןוֿפ תורצ עלַא ןיא קידלוש ןענַײז עכַײר יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןובירט
 סוקרַאמ-םיח ,רעטָאֿפ ןַײז .רוגיֿפ עטנַאקיּפ ַא רעײז ןעװעג זיא ,ןדִיי עמערָא

 ,רַאֿפרעד טכער עכעלרעגריב ךיז רַאֿפ ןטעבעג 1827 ןיא ךָאנ טָאה ,יקסװָאנָאיסעי
 טיול) גנודליב עשִיעּפָארײא ןַא ענַײז רעדניק יד טיג ןוא "דרָאב יד טלָאג, רע סָאװ

 (םיא ךָאנ ןוא דנַאטשֿפױא ןתעב) עשרַאװ ןוֿפ טקישעג טָאה ןוז רעד .(ןטנעמוקָאד-וויכרַא

 ערַאטנעמעלפ ןדנירג ןגעוו (שטַײד ףיוא ןבירשעג) טכַאמ רעשיסור רעד וצ סמודנַארָאמעמ
 .סור ןיא ןדִיי יד ןרימרָאֿפער ןגעו ללכב ,(1821 טסוגױא 21) רעדניק עשידִיי רַאֿפ ןלוש

 ןוֿפ ןעז וצ זיא סע יװ ,שיזױצנַארֿפ טוג טנעקעג טָאה רע .(1832 רעבמעװָאנ 14) דנַאל

 ,פיגרעבוג רענָאסרעכ ןיא עינָאלַאק רעשידִיי ַא ןיא קעװַא רע זיא רעטעּפש .ווירב ענַײז

 לַײװ ,טכַאמרַאֿפ לוש יד ךיז טָאה 1846 ןיא .לוש ַא ןיא רערעל ַא ןרָאװעג זיא רע ּוװ

 יד ןעמונעגּפָא ןבָאה ןרעטלע יד ןוא ,טדמשעג ...וניבל - וניב ךיז טָאה רערעל רעד

 ןדִיי יד ןגעװ גנוניימ ןַײז טימ .רערעל ןטדמשעג ַא ןעױרטעגנָא ייז קידנלצוו טינ ,רעדניק
 ןעז וצ זיא סע יװ ,ןזַײרק עלעיציֿפָא עשיסור יד ןיא טנכערעג קרַאטש ךיז ןעמ טָאה
 סיקסווָאנָאיסעי ףיוא ךיז טֿפוררַאֿפ ןעמ ּוװ ,1841 ןוֿפ טקעיָארּפ ןטמירַאב םעד ןוֿפ

 תצ 63 ס8, ץ!סזסקעמטססאע6 0006- :צז ןיקסוװָאנָאיסַאי ןַאמרעה ןגעוו .עזיטרעּפסקע

 טנ6העעג ,טססאסמם".1901, /;} 62ב3בס/טו6 68ק. ץצעת עוט8, 116זקסזקה}

 1920, 1, ק. 50 18--2201 תסקהאסק, המקסה 8 !1סמסקסססעהסאסא 8086! 14

 1194 !ס. 1 6666 8, /!סזסקעה 68ק6/080ת0 88הקסה8, 1927. 1{ 82; =. םסקס-

 8 סק) 28מק. 36ת686תטטססאעה אסתסחמושע 8 סזגקס/ ?סססעװ /ססא88 1928,

 118-182 6.{ עט3ס} קח ואשעץטטנ66, {16דקסזקה 1923, 122,131. ,יקסװָאנָאיסעי

 .עידוטש עכעלריֿפסױא ןַא טנידרַאֿפ ,טלַאטשעג עטנַאסערעטניא ןַא

 .רעד רעּפיש סָאװ ,רעוט-ללּכ עשידִיי ייר ַא ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעד וצ ,175 יז וצ

 ,1797 ןריובצג ןייטש נרעב ףעזוי ר"ד :ןענַײז ייז רֶעוו ,ףיוא טינ טרעלק ןוא טנָאמ



 89 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיליוּפ רעד ןוא ןדיי

 ;1831 ןיא אֿפור.-רעטילימ ,(1815) ייציל רעװעשרַאװ ןוֿפ דימלּת ,1853 ןברָאטשעג
 ןסַײרּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג) 1842 רעבמעצעד ןט2 םעד ןברָאטשעג ,גרעב גיװדול ר"ד
 53 עלסערב ןיא ןיצידעמ טקידנעעג ,(1809 ןיא

 ןוֿפ לקינייא ןוא ףעזוי ןוֿפ ןוז םעד ,שטיװָאקרעצב ןָאעל ןגעװ :185 יז וצ
 ךיז רע טָאה 1851 רָאי ןיא זַא ,ןוַײװּוצנָא יאדּכ זיא ,שטיװָאלעסָאי קצרצב
 94 ךיז רַאֿפ עיטסענמַא ןַא ןגעו שטיװעקסַאּפ קינטסעמַאנ םוצ טדנעװעג

 ןוֿפ ןעגנוניימ יד שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןענַײז עטיל ןיא ןעגנומיטש יד רַאֿפ

 יד ןיא טריטסיסקע טָאה סָאװ ,(52טטז:8שסצ)) "יצװַארבוש, עיצַאזינַאגרָא-ןענָאסַאמ רעד

 .עטניא רעשיצירּפ רעד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עיצַאזינַאגרָא צקיזָאד יד .1822--1817 ןרָאי
 ןשילגנע ןטױל טרילעדָאמ ,,,001440000501 םזטאסשס" ןַאגרָא רעייז ןיא .ץנעגיל

 עכעלטֿפַאשלצזעג יד טרירַאב ןָאט ןשיריטַאס ַא ןיא ןעמ טָאה ,,,1ס 5604410ז"*
 ביל טינ ןדִיי יד ןבָאה ייז ??.עגַארֿפ-ןדִיי יד ןסָאלשעגנַײא ,טַײצ רעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ
 טַײהרעמ יד טכַאמעגכָאנ ייז ןבָאה, םעד טימ ןוא--רעקירָאטסיה רעייז טבַײרש --טַאהעג
 רעד זיא "סעצוװַארבוש ,, יד ןוֿפ גנוטכַײלַאב רעד ןיא ,"טֿפַאשלעזעג ןרעשילױּפ} רעד ןוֿפ
 ;טסַאהרַאֿפ ןוא טכַאלעגסיוא טרעװ רע ,וו"זַאא רעלכומש ,רעלדניווש ,רערעכָאװ ַא דָיי
 יד ןבירשעג ןבָאה ױזַא--קידלוש דיי רעד זיא רעױּפ ןוֿפ עגַאל רעקידהרצ רעד ןיא
 טגעקעג דִיי רעשיװטיל רעד טָאה עשז ןענַאװנופ .עטיל ןוֿפ ןטנעגילעטניא עשילוּפ
 ?ךוב ןַײז ןיא טבַײרש רעּפיש רעכלעוו ןגעוו ,"עיצַאטנעירָא עשילױּפָא-רּפ , ןַײז ןּפעש

 93 ,אווַק. 2616טמ8 8. }טס6מ!תטזגפ, 1843 }.

 94 68מס618/18 '480116451011:, 17119-

 95 04 ק. 0תזמ1510 ש 8161, 1106ע2 12זמ 1 00954ט/2ג2:ץעוג תג !1:616 }1 הטפז/ 886 }

 165363 816118541, ֿפ2טסזגשס} שש 3/11816, 101!מס 1910, 110--14



 רעדנעלדירֿפ דוד ןוֿפ ווירב
 (םילשורי) לזַײמ ףסוי ר"ד ןוֿפ

 טָאה ,טכעלטנֿפערַאֿפ ָאד ןרעװ סָאװ ,רעדנעלדירֿפ דוד ןוֿפ ווירב 13 יד ןוֿפ

 /,616900ז4+ {טז 416 (2650010046 46ז רעד ןיא 6 טקורדעגּפָא וּתעשב רעגַײג גיוודול
 ע/0ס11:326 טמס יד ןיא רעטעּפש ןוא (273-256 יז ,1 דנַאבב ןט06מ ומ ,(ׂ,04
 תויתוא עשטַײד טימ טקורדעגּפָא ייז טָאה רע ,(153--131 'ז ,1890) 'ׂ/סזפ6
 יװ ,טלַאהניא םעד ןענַאטשרַאֿפ טוג טינ ךיוא טָאה רע ;ןזַײרג ךס ַא טימ וצרעד ןוא

 -ךירֿפ רָאנ ךעלסילשסיוא טעמּכ סױרַא טקור סָאװ ,ריֿפנַײרַא רעכַאלֿפ ןַײז טזַײװַאב סָאד

 .ֿפירקסנַארט עשטַײד יד יוװ תויה .עיסקָאדָאטרָא רעד ןוֿפ קיטירק עקיֿפױאנבױא סרעדנעל

 ןטַאטיצ עשיערבעה ליֿפ יד ןוֿפ גנוצעזרעביא עקיזַײרג זַײװלײט יד םעד ץוח ןוא עיצ

 טוג ץנַאג ךיז טקישעג רעבירעד ,ווירב יד ןוֿפ טירָאלָאק םעד ןצנַאג ןיא ןעלקנוטרַאֿפ

 .יגירָא רעייז ןיא ווירב 6 עטכעלטנֿפערַאֿפ ןיוש עקיזָאד יד ַײנ סֿפױא ןקורדוצרעביא

 ןעניֿפעג ווירב יד .עטקורדעג טינ ךָאנ ,עַײנ יד טימ ןעמַאװוצ טלַאטשעג רעלַאנ

 רעשידִיי רענילרצעבכ רעד ןוֿפ גנולכמַאז .ןטּפירקסונַאמ רעד ןיא טציא ךיז

 .הנּתמב ןבעגעגקעװַא ייז ריא טָאה רעגַײג גיוודול סָאװ ,קעטָאילביב.עדנײמע ג

 ןגָארקעג ייז טָאה סָאװ ,רעגַײג םהרֿבַא רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןוֿבזע םעד ןוֿפ ןעמַאטש יז

 (=96ז) רעגייא ריאמ טַאסערדַא םעד ןוֿפ ןוֿבזע םעד ןוֿפ ןָאזרעּפ רעטירד ַא ךרוד
 .עגָאלג ןיא

 טיהעגֿפױא רעבָא .ווירב 14 ןצוװעג סָאד ןענַײז ,טלייצרעד רעגַײג ,7 גילדעוו

 -יזַײרג ,רעטכעלש ַא רעייז ןיא רָאנ ןַארַאֿפ זיא ווירב רעטנצַײרד ַא ;12 רָאנ ךיז ןבָאה
 ןקיזָאד םעד ןוֿפ גנוריצודָארּפצר יד .ןזָאלעגכרוד ןענַײז רעטרע עקינייא ּוװ ,עיּפָאק רעק

 :ירָא ןטימ טיא ןרילָארטנָאק לַײװ ,עיצקורטסנָאקער ןוֿפ װּורּפ ַא רָאנ זיא ווירב

 תועטב טָאה ,ווירב 14 עלַא ןעזעג טָאה סָאװ ,רעגַײג גיוודול .ךעלגעמ טינ זיא לַאניג

 רָאג רָאנ ,קיטכיוו גונעג טינ ןענַײז ,טכעלטנֿפערַאֿפ טינ טָאה רע סָאװ ,יד זַא ,טנקסּפעג

 לכל זיא סָאװ ,ווירב ןט13 םעד טזָאלעגכרוד טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,זיא ןײטשרַאֿפ וצ טינ

 ןיא זיא ווירב רעט14 רעד .שיטכירעטקַארַאכ ןוא טנַאסערעטניא ךעלטנייוועג טינ תוצדה

 יד םורַא ןעמענ ווירב יד .גנולמַאז רעד ןיא טינ ךיז טניֿפעג ןוא ןדנּוװשרַאֿפ ןצנַאג

 .ידרעירֿפ ליֿפ ַא טגָארט ווירב--רעצרוק--רעטשרע רעד רָאנ ,1899 ןיב 1787 ןוֿפ הֿפוקּת

 .1718--עטַאד עק

 ךס ַא רָאג טימ *שירעמשטַײד, לייט םוצ ,שטַײד זיא ווירב יד ןוֿפ ךַארּפש יד

 יד .שִיִערבעה ןיא ןטינשּפָא ןוא ןצַאז עקידנעטשבלעז עצנַאג ןוא סעטַאטיצ עשיערבצה

 יז סָאװ ,זיא עריא טייקכעלמיטנגייא ןַא ;ןטלַאהעגסױא קידנעטש טינ זיא עיֿפַארגָאטרָא
 יז טרעטנעענרעד םורַא ױזַא ןוא ,ּפיצנירּפ ןשיטענָאֿפ םוצ הטונ םיטרּפ המּכ ןיא זיא

 .עג ַא וצ זיב תוחּכה לכל טָאה רעדנעלדירֿפ זַא .שידִיי ןוֿפ גיילסיוא םענרעדָאמ םוצ ךיז

 רעד .ווירב ןט:0 ןוֿפ בייהנָא רעד טזַײװַאב ,ךַארּפש עשידִיי יד ןענַאטשרַאֿפ דַארג ןסיוו

 .קיטש ןוֿפ םענעי ןיא ,שִיערבעה ןיא ןצנַאג ןיא ןבירשעג ןענַײז ווירב רעט7 ןוא רעט1

 סָאװ ןוא טַײצ רענעי ןיא ןבירשעג ןבָאה עלַא סָאװ ,ליטס ןצעזעגֿפױנוצ םיקוסּפ ךעל

 ,רעדנעלדירֿפ ,ווירב עקירצביא יד ןוֿפ ןלעטשנַײרַא עשיערבעה יד ןיא ךיוא ךיז טנגעגַאב
 ,"ףסַאמה, ןוֿפ רעטעברַאטימ ַא ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןוֿפ רענעק רעקיטנורג ַא
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 רענעי רַאֿפ שַיערבעה טוג ַא ןביושעג ךיוא טָאה ןוא שִיערבעה ןבירשעג ןרעג טָאה

 ,טרָאד .ןצענערג עריא טַאהעג ךיוא טָאה שִיערבעה וצ טֿפַאשביל עקיזָאד יד רעבָא .טַײצ
 ןקירדסיוא ךיז טלָאװעג טָאה רע ּוװ ,ןצרַאה ןוֿפ ןדערּפָארַא ךיז טלָאװעג טָאה רע ּוװ

 ,"שירעמשטַײד, רעדָא שטַײד טצונַאב רעסעב רע טָאה ,שירעדליב טינ ,רָאלק ןוא טושּכ

 ייימ עשיביולגרעבָא ,עמורֿפ יד ַײס סיוא ןעמוק--טבַײרש רע יוו-שדוק-ןושל ןיא לַײװ,

 ענעי ןטלַאה גנירג ןָאק ןעמ זַא ,ױזַא לכש םעד ןוֿפ ןלייטרוא עַײרֿפ יד ַײס ןוא ןעגנונ

 רעד ןיא .טסַײג ןעַײרֿפ ןופ ןעגנוניימ רַאֿפ--יד ןוא םינימאמ ןוֿפ שֿפנה-תוכֿפּתשה רַאֿפ

 םענייר ןַײז ןיא ךיז טזַײװַאב תמא רעד ןוא ,לּפענ רעד טדניװשרַאֿפ ךַארּפש רעשטַײד

 ןיא .(וירב רעט3) "טקינײרמוארַאֿפ טינ ךַארּפשרעדליב ןייק ךרוד זיא סָאװ ,טקצלַאיד

 ךיז טכוז סָאװ ,ליּכש מ רעד טײקכעלטַײד רעלוֿפ ןיא ךיז טקעלּפטנַא תורוש עקיזָאד יד

 .סעומש-לעב ןַײז ןוֿפ טלעו רעד טימ ןענעטוצסיוא

 ריאמ :;ןעמָאנ ןַײז טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ ?סעומש-לצב רעד טָא זיא רע

 עכעלטֿפעשעג טַאהטג טָאה סָאװ ,רחוס רעֿבושח ַא ןעוװעג זיא סָאד !.עגָאלג ןוֿפ רעגייא

 רעבָא ,רחסמ טימ ןעמונרַאֿפ טיירב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרעדנעלדירֿפ טימ ןעגנוָיצַאב

 .סערָאק ןיא םיא טימ ןענַאטשעג זיא רעדנעלדירֿפ זיולב טינ סָאװ ,םכח-דימלּת ַא ךיוא

 -רעד ֿבאז-ןב .רוד םענעי ןוֿפ רעבַײרש ערעדנַא ךיוא ,ןסייוו רימ גילדעוו ,רָאנ ,ץנעדנָאפ

 ,(1789 ןילרעב) "תועדהו תונומאה , סנואג הידצס ןוֿפ עבַאגסוא ןַײז ןיא םיא ןגעוו טנָאמ
 םעד .לעירעטַאמ ןֿפלָאהעג ןוא טרעטנומעגֿפױא וצרעד םיא טָאה רעגייא ריאמ סָאװ

 יד ןוֿפ ןטנַאועמונערּפ יד ןוֿפ המישר רעד ןיא ךיא ןעמ טֿפערט רעגייא ריאמ ןעמָאנ

 ןרעדנעלדירֿפ רַאֿפ ןעװעג זיא רעגייא ריאמ .ּוװשרעדנַא ךיוא ןטלעז טינ ןוא ?םיֿפסַאמ,

 טימ ןַײז וצ חּכװתמ ךיז יַאדּכ ןעועג זיא סע .טריסערעטניא םיא טָאה סָאװ ,רענגעג ַא

 .דנַאטש ןויטַאװרעסנָאק ןַײז טימ םיּכסמ טינ ןיטולחל זיא ןעמ םגה סָאװ ,ןשטנעמ ַא

 סע ןוא ,טקעּפסער ןטסערג םעד טקעװרעד טייקטנרעלעגליֹוװ ןַײז טָאה ךָאד רָאנ ,טקנוּפ

 ןיוש רעגייא זיא טײקמורֿפ רעצנַאג ןַײז ַײב םערָאװ .ןסעומש וצ סָאװ ןגעוו ןעוועג זיא

 םיא טֿפור רעדנעלדירֿפ---גנוגעװַאב-הלּכשה רעד ןוֿפ עילַאװכ רעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןעוועג

 ןוֿפ שימעג ַא--ווירב עקיזָאד יד ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענַײז ױזַא .דימלּת ןַײז לָאמ ןייא ןָא

 ןרעדנעלדירֿפ רַאֿפ זיא רעגייא ריאמ .אירטו:אלקש רעטנרעלעג ןוא רעכעלטֿפעשעג ַא

 .לעיַאר ןוא טייקכעלרע ןַײז רָאג ַײב סָאװ ,רחוס ַא יו :םיטרּפ עדייב ןיא ּפיט ַא ןעוועג

 ןוֿפ זַײרק-ןעקנַאדעג םעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ןצנַאג ןיא טנָאקעג טינ ךָאד ךיז רע טָאה ,טייק

 יד ןגעװ ןובשחו-ןיד ןרָאלק ןייק ןבעגעגּפָא טינ לָאמ ןייק תועמשמ ךיז טָאה ןוא לֹוּפליּפ

 תמא טָאה סָאװ ,רעטנרעלעג ַא יװ ;(ווירב ןט5 'ז) ןטֿפעשעג צנַײז ןוֿפ ןטַאטלוזער

 ךיז רע טָאה ךָאד ,טַײצ רעד ןוֿפ ןעגנומערטש יד טימ ןייגוצטימ היטנ ַא ןזיװעגסױרַא

 ,ןבױלגרעבָא ןעװעג סָאד זיא ןרעדנעלדירֿפ רַאֿפ .עיצידַארט רעד רַאֿפ טסעֿפ ןטלַאהעג !

 ןַא ןעוועג םיא רַאֿפ זיא רעגייא לַײװ ,טכַאמעג םולש טימרעד טרָאֿפ טָאה רע רעבָא

 --,ןושלה טּפשמב קדצ טֿפוש) טֿפַאשנסיװ רעשידִיי ןוֿפ םינינע יד ןיא טעטירָאטיױא

 -וצ ךעלשטנעמ ןייר רעדנעלדירֿפ זיא ,םעד ץוח .(ווירב ןט1 ןיא םיא ןגצוו רע טבַײרש

 ןשינעעשעג ַײב ֿבוט-לזמ ּפָא םיא טיג ,דנַײרֿפ ןָא םיא טֿפור רע .ןרעגייא וצ ןדנובעג

 ' וװ"זַאא הרוּת-רֿפס ַא םיא טקנעש ,ֿבוט:םוי וצ םיא טסירגַאב ,החּכשמ רעד ןיא

 .(6 ,3 ,1 ווירב

 עקיזָאד יד ןוֿפ ןעמענסיורַא ןענָאק רימ סָאװ ,סָאד זיא ץלַא רַאֿפ רעקיטכיוו רעבָא

 רעד רעדנעלדירֿפ לֹּכ םדוק זיא ָאד .ןעוטֿפױא ןוא ןעגנוניימ סרעדנעלדירֿפ חוּכמ ווירב

 ,ה"י ןט18 טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןסַײרּפ ןיא טנַאסרעמָאק ןשידִיי ַא ןוֿפ ּפיט ַא ,רחוס

 ,(2 ווירב 'לגרֿפפ טײקכצלטקניּפ ףיוא ןטֿפעשעג ענַײז ןיא דיּפקמ ןַײז טינ לָאז רע לֿפיװ

 .םדוק זיא םינינע עלַא ןיא גנורעדָאֿפ-טּפױה ןַײז .טייקכעלניילק ןוֿפ טַײװ ךָאד רע זיא

 .קרעװ 'טיצ ןיא ןרעגַײג ןוֿפ תועידי יד םעד וצ *?גרַאֿפ 1
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 ,םידמול יד סיוא טכַאל רע ,הריקח טימ טֿפעשעג ןשימֿפיונוצ טינ ליוו רע ,טייקרָאלק לֹּכ
 .רחסמ ןיא וליֿפַא גנעג עשינלטב-שידמול ערצייז ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טינ ךיז ןענָאק סָאװ

 ןגעוו טרימרָאֿפניא יונעג זיא ,ןילרעב ןיא םירחסמ עסיורג ןיילַא טריֿפ סָאװ ,רעדנעלדירֿפ

 .גנוריגער רעד ןוֿפ רענעלּפ יד ןגעוו יונעג ךיוא סייו רע ,דנַאל ןיא ןשינעעשעג עלַא

 םעד חוּכמ טקעיָארֿפ סרעגייא ריאמ םורַא רע טדער (5 'ונ) ווירב יד ןוֿפ םענייא ןיא

 רעקרַאֿפ-טיזנַארט םעד ןגצוו רָאװעג רימ ןרעװ ןוֿפרעד ;ןלױּפ ןוֿפ תורוחס ןוֿפ ריֿפנַײרַא

 .טרּפ םעד ןיא ןבעגוצסױרַא העדב טָאה גנוריגער יד סָאװ ,ןעגנונעדרָארַאֿפ ןגעוו ןוא

 ןגעװ ןוא ןעלטימ-סנבעל טימ טֿפעשעג ןגצוו תועידי יד ןענַײז קיטכיו רעקיצניװ טינ

 .טימרעד ךיוא ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה רעדנעלדירֿפ סָאװ ,תואלחנ-דרע טימ סעיצקַאסנַארט

 חוּכמ ןעגנוניימ סרעדנעלדירֿפ טימ ווירב יד ךיז ןעמענרַאֿפ רעבָא רקיע רעד

 ןענעקַאב רימ ,עגַארֿפ.םרָאֿפער רע ד תוּכמ ךיוא ןוא םינינע עזציגילער

 ןַײז .ּפָאק ןשיֿפָאסָאליֿפ םעד ,טסיעד םעד ,רערצלקֿפױא םענעסעגעגנַײא ןטימ ָאד ךיז

 ביוא זַא ,טרָאװ סרעטלָאװ טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא רע טעדנירגַאב עיגילער וצ גנוָיצַאב -

 ןָא ךָאנרעד טזַײװ רע .ןרעלקסיוא טֿפרַאדַאב םיא ןעמ טלָאװ ,ןעװעג טינ טלָאװ טָאג

 טֿפַאש סָאװ ,עיגילער ןוֿפ םעטסיס רעכעלמיטסקלָאֿפ רעד ןשיוװצ דיישרעטנוא םעד ףיוא

 רעתמא ןַא ףיוא ךיז טלַאה ןוא סױרַא עיזַאטנַאֿפ רעד ןוֿפ טָאג ןגעוו גנולעטשרָאֿפ יד

 יד .םעטסיס רעשיֿפָאסָאליֿפ רעד ןשיװצ ןוא ,גנוקעלּפטנַא רעכעלטעג רעטשרמולּכ רעדָא

 ,רעדנעלדירֿפ ,רע רָאנ ,ןגָאלָאעט עסַאמ רעסיורג רעד ךרוד טײרּפשרַאֿפ טרעו עטשרצ

 ןוֿפ טנרעלעג טרעװ סָאװ ,םעטסיס רעשיֿפָאסָאליֿפ רעד רַאֿפ זיא רע .ריא ןוֿפ טינ טלַאה

 סייװ יז ,גנוקעלּפטנַא ןיא ןביולג ןוֿפ ןוא עיזַאטנַאֿפ ןוֿפ ַײרֿפ זיא יז .ּפעק עגולק קיצניװ

 ןזעוו ַא ,טֿפַארק ןצנַאג ןיא ,טסַײג ןצנַאג ןיא ,עיצקַארטסבַא ןַא ןיא סָאװ ,טָאג ַא ןוֿפ רָאנ

 טינ םיא ןענָאק ץרַאה סָאד ןוא דנַאטשרַאֿפ רעד סָאװ ,ןַײז סֿפוּת טינ םיא ןָאק ןעמ סָאװ

 ,ןֿפירגַאב עכעלדליב ןוֿפ ַײרֿפ ןַײז טינ ןָאק םעטסיס עקיזָאד יד ךיוא םגה ,?ןעמענַאב

 טימ ןוא ףרַאש רעייז .(4 ווירב) שיטסיֿפרָאמָאּפָארטנַא עֿבט יּפ-לע זיא ךַארּפש יד לַײװ

 :גוזַאב ."ןבױלגרעבָא  רעייז ןוא ןגָאלָאעט יד ןגעק סױרַא רע טערט עינָאריא רעקיסַײב

 יא סָאװ ,הֿפרש ַא ןגעוװ רעגייא ריאמ ןוֿפ ןעגנולייטטימ יד ןגעק ךיז רע טדנצוװ סרעד

 תורֿבס יד .ץנַאג ןבילבעג רעזַײה עשידִיי יד ןענַײז ַײברעד סָאװ ןוא עגָאלג ןיא ןעוועג

 יד רעביא (חספ) "טרעפיהעגרעביא , טָאה רעטשרעבייא רעד זַא ,סעומש-לעב ןַײז ווֿפ

 ןעוועג זיא סָאד זַא ןיא ,ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא "לוש עקילייה , יד זַא ,רעזַײה עשידִיי

 :דירֿפ ַײב סױרַא ןֿפור -- ,ןענַאטשעגַײב ָאד זיא "תוֿבָא תוכז, רָאנ ,"תוכז רעזדנוא, טינ

 יד ףיא ןוא טַײל עמורֿפ יד ףיוא ןָא קרַאטש טלַאֿפ רע ןוא טָאּפש ןֿפרַאש ַא ןרעדנעל

 זיא סרעדנוזַאב .(8 ווירב) ןענװַאד ייֵז סָאװ טינ וליֿפַא ןעײטשרַאֿפ סָאוו ,עמורֿפרעביא

 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ױדנַאל לאקזחי ןוא ןהֹּכ לאֿפר ,ןענָאזרעּפ ייווצ ףיוא ןסיוטשעגנָא רע

 טגנערב רע .גנוצעזרעביא-שמוח סנָאסלעדנעמ ןגעק ףמַאק םעד ןיא םירבדמה:ישָאר יד

 יװ ,רַאֿפרעד ןליּפשַײב עשיּפיט יװ "היח שֿפנל ןויצ  ןוא "ןושל אּפרמ, קרעװו ערעייז

 טלדנַאהַאב טרָאד טרעוװ ,םיליּכשמ יד ךרוד טרעטעגרַאֿפ ױזַא טרעוו סָאװ ,לכש רעד ױזַא

 רעד ךרוד זַא ,ןגָאז וצ הזעה יד ךָאנ טָאה ןעמ ױזַא יװ ןוא ,"הֿפורח החֿפש , ַא יװ

 ."לּפענ ןוא ןקלָאװ ,שינרעטצניֿפ טלעו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא , שמוח ןוֿפ גנוצעזרעביא

 .נעלדירֿפ רַאֿפ זיא ,ףָאסָאליֿפ ַא ןוֿפ יו םיא ןוֿפ ָאי טלַאה רע סָאװ ,ם"במר רעד וליֿפַא

 םוא הֿפרש ַא ךיז טכַאמ סע ןעװ זַא ,טנקסּפ ם"במר רעד .רשּכ ןצנַאג ןיא טינ ןרעד

 ,ֿבײה ,טלעג ןיא קזיה ןדַײמוצסיױא ידכב רָאנ הֿפרש יד טשעל סָאװ ,רעד זיא ,תבש

 ךעלשטנעמ ַא הנּכס ןיא טייטש סע ןצוו טינ רעמ ,תבש החוד טינ זיא קזיה-טלעג םערָאװ

 -נענערב ןוֿפ ןײגסױרַא ןשטנעמ עלַא ןזומ רעבירעד ;תבש החוד סע זיא טלָאמעד ,ןבעל

 טנערברַאֿפ ןֿפרַאד לָאז טָאטש עצנַאג יד ןעו וליֿפַא ,ןענערב סע ןזָאל ןוא זיוה ןקיד

 רע טלָאװ ,טשריֿפ ַא ןעװעג טלָאװ רע ביוא זַא ,רעדנעלדירֿפ טקרעמַאב ףיורעד .ןרעוו

 .שטנעממוא ױזַא טקנוּפ .דנַאל ןוֿפ ןבירטעגסױרַא ,הרוּת ַאזַא טײרּפשרַאֿפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא
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 יעגנַײא טָאה ם"במר רעד סָאװ ,ןיד םענעי ךיוא רעדנעלדירֿפ טלַאה ךעלדעש ןוא ךצל

 ,(9 ווירב) ןדָיי-טינ ַא ןֿפלעה טינ תבש םוא רָאט ןעמ זַא ,טלעטש

  ןיא טָאה רעדנעלדירֿפ לֿפיװ ףיוא ,ןזַײװַאב וצ טנַאסערעטניא ןעװעג טלָאװ סע

 טָאה רע ליֿפיװ ףיוא ןוא ןעגנוניימ סנָאסלעדנעמ ןוֿפ טרעטַײװרעד ךיז ןעגנוניימ ענַײז

 ןבָאה סָאװ ,םוטנדַײ ןגעװ -- עטקַארטסבַא וצ -- ןֿפירגַאב ענעי וצ טרעטנעצנרעד ךיז

 יד ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא טלָאװ סָאד רעבָא .ה"י ןט19 ןיא ןדִיי עשטַײד יד טשרעהַאב

 ןַײז ךרוד טּפַאכרַאֿפ קרַאטש רעייז טרעוו רעדנעלדירֿפ ,לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןעמַאר

 וצ זיב לָאמ ַא ןיוש טייגרעד טָאּפש ןַײז .טָאּפש וצ היטנ ןַײז ךרוד ןוא טנצמַארעּפמעט

 .וירב ןט13 ןוֿפ רָאלק סָאד טעז ןעמ יװ ,קסעטָארג

 טוַײװַאב ,רעמרָאפער ַא ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןלַאקידַאר ןַײז ףיוא טקוקעג טינ רָאנ

 וצ זיא סָאד .ןעגנוניימ ערעדנַא ךיוא ןײטשרַאֿפ ןוא ןעמענֿפױא ןָאק רע זַא ,רעדנעלדירֿפ

 טינ לקינייא ןַײז לָאז רע זַא ןרעגייא ריאמ טיג רע סָאװ ,הצע רעד ןוֿפ ,לשמל ,ןצז

 וצ ןַאלּפ רעד זַא ,דנַײרֿפ ןַײז רָאלק טכַאמ רע .גנודליב ןעמוקַאב וצ ןילרעב ןייק ןקיש

 ןענרעל ןזָאל םיא גָאטימ ךָאנ ןוא רדח ןיא גָאט ןבלַאה ןטשרע םעד ?לגנַיי סָאד ןקיש

 *ךירֿפ טניֿפעג ָאד .ןשינרעטנָאלּפ ןוא תוריּתס עברַאה וצ ןריֿפ זומ םידומיל עניײמעגלַא

 ןוֿפ טֿפנוקוצ רעד ןגעו ןעקנַאדעג עשיטסימיסעּפ ענַײז ןקירדוצסיוא רעטרעװ רעדנעל

 ,ליװ רע ביוא זַא ,דנַײרֿפ ןַײז הצע ןַא טיג רע ןוא ,טייקשידִיי רעלענָאיצידַארט רעד

 רעבָא םיא רע ליװ ;עגָאלג ןיא רעסעכ ןזָאל םיא רע לָאז ,םורֿפ ןבַײלב לָאז רוחב רעד

 רַאֿפ ןקערש טינ ךיז רע ףרַאדַאב טלָאמעד ,ןשטנעמ ןכעלטלעוו ַא רַאֿפ ןעװעדָאהֿפױא

 זיא ןעמ דלַאב יו ,טינ ףערטַאב ןייק ןבָאה ןכַאז עטסקינייװסיױוא םערָאװ ,ײרעקנעדַײרֿפ

 עשידִיי ןיא תוצראה-םע יִד .(10 ווירב) תולעמ עטוג טימ שטנעמ ַא קינייװעניא רָאנ

 ם צ ןעגנערב אקווד טינ רָאג ןומ ,טכער טימ ןוא ,םינבר יד ױזַא טקערש סָאװ ,םינינע

 ןעװעטַארּפָא טייקשידִיי ןָאק ןעמ זַא ,טלַאה רעדנעלדירֿפ .טייקשידִיי ןוֿפ גנַאגרעטנוא

 רע סָאװ ,סָאד .רעזעיגילער ַא ךרוד רעדיא ,םרָאֿפער רעשיטילָאּפ ַא ךרוד רעכיג

 רושָארב ןַײז ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,םעד וצ םיאולימ ןימ ַא זיא ,סיוא ָאד טריֿפ

 /4/46ת-516046, 416 86!סזז 64סז ן604150װ64 (:0100/68 !ת 464 2160991500ס6ת

 ןרַאֿפ ןלָאצּפָא יד (א :ןטקנוּפ ריֿפ טגנערב רע .5442/סת ט60611606 (86ז!:ת 1793)
 ןוֿפ טלעטשעגנַײא ,טציא זיב יו ,טינ ןרעװ ייז רעבָא ,טרעדנעעג טינ ןבַײלב גיניק

 רעד סָאװ ,םוכס רעד לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא טמיטשַאב טרעװ סע רָאנ ,טַײצ וצ טַײצ

 -רַאֿפ ,טיוט ךרוד סרעלָאצ רעקיצניװ ןרעו סע בוא ;ןלָאצ וצ ןבָאה ןדִיי ללּכ רעצנַאג

 רַאֿפ ןעגנולָאצּפָא יד (ב .הכולמ רעד ףױא קזיה רעד טלַאֿפ טלָאמעד ,וו"זַאא גנומערָא

 "עכעלכריק, יד :טַײצ רעד ןוֿפ ליטס ןטיול סיוא ךיז טקירד רע יװ ,רעדָא ,הליהק רעד

 ןוֿפ רעדילגטימ עלַא ןלָאצַאב שרעדנַא טינ ןזומ סָאד -- ןכוזמ ןיא תוֿבוח יד ,תואצוה

 ,הכרעה רעד טיול רעכעלטיא ,רעדילגטימ עלַא ןגָארט עכעלמענ טָאד .עדניימעג רעד

 -ענּפָא ייז טימ זיא סָאד גילדעוו ,עדניימעג רעד ןוֿפ עטמַאַאב יד ןלָאצַאב וצ ֿבוח םעד

 ןוח ַא ,ֿבר ַא טברַאטש סע ןעװ .רָאי 10 עקידנעמוק יד ןוֿפ ךשמ ןיא ,ןרָאװעג טדער

 ףיוא ערעדנַא ןעמענוצנָא עדניימעג יד ןעגניוצ טינ ןעמ ןָאק טלָאמעד ,המודּכו

 עכעלטכירעג ןיא ןעקסּפ וצ זיא תונמתה רעייז סָאװ ,םינייד ייווצ זיולב .טרָא רצייז

 .עביא יד ךייש זיא סָאװ ;עדניימעג רעצנַאג רעד ןוֿפ ןרעװ ןטלַאהעגסיוא ןזומ ,םינינצ

 תוריכש רעייז זַא ,זומ ןייק טינ סָאד זיא ,טלוק םעד ןגרָאזַאב סָאװ ,עטמַאַאב עלַא עקיר

 ןליוװ ןטוג םעד ןָא טדנעװעג זיא סע רָאנ ,עדניימעג רעד ךרוד ןרעוו טקעדעג לָאז

 טינ ןעמ רָאט ךיוא .תוריכש ייז ןבעג וצ ןוא ןעמיטשַאב וצ ייז רעדילגטימ יד ןוֿפ

 וצ ןוא רעזַײה-ןקנַארק ןטלַאהוצסױא עדניימעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ףיוא ןגיײלֿפױרַא

 עכלצעזַא רַאֿפ טינ ךיז ןרעַײטשַאב סָאװ ,יד סָאװ טינ רעמ ,טַײל עמערָא רַאֿפ ןגרָאז

 ּפיצנירּפ ןיא ןענַײז ןדִיי עקיטרָא יד (ג .ןסינעג טינ ייז ןוֿפ ןלָאז ,ןטלַאטשנַא ינימ

 טריֿפעגנַײא שירָאטַאגילבָא זומ ךַארּפש עשטַײד יד (ד .עדמערֿפ יד רַאֿפ רעכליב
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 יֿפָא עדייב יד יװ טקנופ .ךַארּפש-םידומיל יד יװ ןוא רעקרַאֿפ ןשידירוי םעד ןיא ןרעוו
 ןבירשעג ןַײז ןזומ ןטקַא עשידירוי עלַא ןוא ,"ןשטַײד עכעלטנרָא, ןַײז ןזומ םינייד עלציצ
 ,םידמלמ ןוא סיבר עשילױּפ יד ןוא ,שטַײד ןיא ןענרעל ץלַא ןעמ זומ ױזַא ,שטַײד ןיא
 ןַײז טינ רעמ ןרָאט ,קיניײװ רָאג ןעוװעג ןילרעב ןיא טלָאמעד ןיוש ןענַײז עכלעזַא סָאװ
 ,רעיצרעד ןייק

 טלעֿפ ווירב ןוֿפ ףוס רעד -- ןטימ ןיא ןסירעגרעביא ןרעװ ןגָאלשרָאֿפ עקיזָאד יד
 ,(9 ווירב) רעדייל

 .יטירק ןוא ןָא טלַאֿפ רע תעב ,עיציזָאּפ ןַײז ןיא קרַאטש ךיז טליֿפ רעדנעלדירֿפ
 וצ סעיציזָאּפ ענַײז סא טמוק םיא תעב רעכַאװש ליֿפ רעבָא ךיז טליֿפ רע ; טריק
 ןט12 ןוֿפ ןעז וצ זיא סָאד גילדעוו ,ןרעה וצ םמוּתשנו להֿבנ זיא רעגייא ריאמ .,ןקידיײטרַאֿפ
 ,רעלעט רָאסעֿפָארּפ וצ "ןביירשדנעז , ןטסּוװַאב ןוֿפ רבחמ רעד זיא רעדנעלדירֿפ זַא ,ווירב
 ןגעװ ,ןילרעב ןיא עירָאטסיסנָאק רעד ןוֿפ רעריֿפנָא ןוא גָאלָאעט ןשיטנַאטסעטָארּפ םעד
 .נטסירק םעד ןעמענוצנָא טיירג ןענַײז םִיֿבשוּת עשידִיי ערעדנַא ייר ַא ןוא רע זַא ,םעד
 ןבָאה סע לָאז רע זַא ,ןענעקייל טוװרּפ רעדנעלדירֿפ ,םיאנּת עסיוועג רעטנוא םוט
 סָאד רעבָא .עינָאריא רעקידתולדג ַא טימ ןכַאמוצסױרַא ךיז רע טװּורּפ ךָאנרעד ,ןבירשעג
 .ָאטסיה ערעזדנוא יװ ,קיטכיר ןצַאג ןיא טינ זיא סע םגה .,ןטָארעג טינ םיא סָאד זיא לָאמ
 .רכוע ןַא יו טושּפ ןרעדנעלדירֿפ ןטכַארטַאב וצ ,ןָאטעג טציא זיב סָאד ןבָאה רעקיר
 טירטסױרַא ןַײז ןרעלקרעד וצ ךיז ןעימַאב וצ ןָא ,דמש וצ ןבירטעג טָאה סָאװ ,לארשי
 זיא רוד רענעי טַײװ יװ ,טזַײװַאב סָאװ ,גנַאג ןשלַאֿפ ַא יװ ,טַײצ רעד ןוֿפ טסַײג ןטימ
 זיא ױזַא -- ,ןעגנודניב עכעלטכישעג עלַא יבגל דנַאטשרַאֿפ ןָא ןוא ןֿפלָאהַאבמוא ןעוװעג
 ןרעלעט וצ גנודנעװ ןַײז טנקײלרַאֿפ ןיילַא רע ןעװ ,רעדנעלדירֿפ ַא רַאֿפ קיסַאּפ טינ ךָאד
 טסנרע ןצנַאג םעד טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא גנירג ןָאק ןעמ זַא ,ןַײא ךיז טדער ןוא
 טײקשידִיי ןעװעטַאר וצ וװרּפ ןלַאסקָאדַארַאּפ ןֿפױא טקוקעג טינ .עיצַאוטיס רעד ןוֿפ
 ןַײז ןוֿפ ןטנעמוגרַא ןעניֿפעג טנָאקעג ךָאד רע טלָאװ ,םוטנענַארַאמ ןקיליװַײרֿפ ַא ךרוד
 .דנעז , םעד ןוֿפ לייט ןטשרע םעד ,תמא .עיציזָאּפ ןַײז ןקיטכערַאב וצ סיוא טקנוּפדנַאטע
 .ַײרֿפ רַאֿפ ךיוא זיא ,ץצזעג ןלעינָאמערעצ ןגעק טריזימעלָאּפ רעדנעלדירֿפ ּוװ ,"ןביירש
 םעד ןעמענוצנָא ןַאלּפ םעד ךיוא עכעלמענ סָאד ,ןקידײטרַאֿפ וצ גנירג טינ רעקנעד
 .טסירק יד ןגעק סױרַא טערט רע ּוװ ,לייט ןטייווצ ןיא רעבָא .סעמגָאד ןָא םוטנטסירק
 טשינ יא יז םגה ,טייקשידִיי וצ טֿפַאשביל עקרַאטש ַא ךָאד ךיז טקרעמ ,סעמגָאד עכעל
 .ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ לעװש ןרעטנוא רעמ ךיז טניֿפעג ןוא טקירדעגסיוא רָאלק קידנעטש

 ו

 1778 'טפעס 15==ק"פל ה"לקת} 'ל תיח דמל"קת לֹולא שדוחל שלשו םירשצ ןילרב ה"ב

 !םולש ריאמ ךל

 רשא יחרנא לע רבד ינתבשוה אל רשא יכ לע ,ינתיקשה רשא זובה ישפנ הל העבש תבר

 תא יתעמש יּכ יפ ומל ידי יתמש םויה דע םלואו .ינוי םכח ירפסמ הקתעהה םע ,ךל יתחלש

 םנמא ,ונממ תלאש רשא לככ םיהלא ךל ןתי .שוכר תוברהלו ןוה ףוסאל ךזנרתה תאו ךיעסמ

 םימעטמ ךל יתישע יינעב יכנא יכ ףא |! ךיניעב) ךיניעמ לתולקנ המל ,ךוג ירחא ינכילשת המל

 םיפצמו םידמוע ,ךרובע יתקתעה רשא תוליבה תוליבה הזה םויהכ יהא םנהו ,תבהא רשאכ

 .ךסרובג שיאכו ןושלה טפשמב קדצ טפוש ךיתעדי יכ ךיניעב ןה אוצמלו ,ךינפל תוארהלו אובל

 הכורבו הבוט הנש ונילע שדחל וינפל לפנתהל המינפ יד לכיה לא האובנו העבש דוע םימיל הנה

 .ךידע לבקל הלאה םידמועה ןיב יכנא םנ הנהו

 .וכרובי ךיעמ יאצאצו ךקיח תשא

 15-פ דוד ךשפנכ ךער

 .רעדנעלדירפ=-=ל*2 }1
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 י* תיח מ"קת ןושחרמ ז"כ רדא רעד ןא טרופקנארפ 16זז0 א|פץסז םקסז וה
 {1787 רעבמעװָאנ 8== } 6. (2/048ט

 איז רימ ןביירש איז .רנילייה רכילרדנואוו ןייא ךילרהאוו דניז איז ריאמ 'ר רביל ןיימ

 דנוא ,רעה ךיוא יכאזרוא רזיד שיוא טסאֿפ יממאק ךיא דנוא ןיממאק טרופקנארפ ךאנ ןללאוו

 2שרוי ןרהא ןאפ לדנה ןעד רביא איז שד ,טזיא יטשכילרדנואװ שד .טכינ איז ןממאק ןונ

 ןאפ רבא ןאק ךיא .ןללאוו ןסאל ןקרעמ טכינ איז ךיז ךאד דנוא ,ןדנוֿפפמע יאייד כשרעװער

 וצ שרעוװער םעד טימ ןנהיא יטטאה טכיזבא איד ךיא גינעוו אז ,ןהענבא טכינ ןגנלרעפ םניימ

 רימ איז ןקיש אז ,ןפיוק ןנהאיצידנאק יטדערבארפ איד םיוא שרעווער ןעד איז ןללאוו .ןגירטב

 ךיא .רדיוו טנעמוקאד ןױמ רימ איז ןקיש אז טכינ אוו ,קירוצ ןבירשגנייא לסכעוו אייווצ יניימ

 ךימ גאמ ךיא דנוא ,ןכאמ וצ דניטלענ שלהאמעי שלא רהעמ גיטרעווננעג ןהיא טייהננעלנ יבאה

 .קירוצ ןרעג דנוא קירוצ טראוו רהיא יבעג ךיא גונג .ןסאל ןירהיפ םורעה טכינ

 סלאפ ,טלעטשוצ גנולהאצב רעד יטפלעה איד ןנהיא +נרוברַאװ שד דניז רכיז איז איוו

 סייװ רזיד .טשבלעז ןרהא ךרוד להאמנײא !ינארפ יכילרדנואו ?טממעקב דלעג ןרהא ןאפ רע

 ,ןונ רבא ךאד סע סייו רע ,ןיב ךאטידערק ןייז ךיא שד ,טייצ רגנינײא טייז טשרע ךילאיירפ

 שניימ רבאהניא שלא ןהיא איז אד ,ןלהאצב ראבלטטימנוא יטפלעה איד ךיילג ןנהיא ןאק לנוא

 ןרהא דלאבאז שד ,ריפאד ןנהיא ך יא יטפַאה סנעטייוװצ .ןינעק ןריטיווק רביראד שטנעמוקאד

 ןבאה יטפלעה איד טרממיקרפנוא איז טלהאצ ךילנעלשבא שאווטע ננורדראפדלוש ינַײז םיוא

 .טריוו ןעלהאצ יטינ ןיא שאווטע עי רע שד ,ריפאד טכינ רונ יטפאה ךיא .ןללאז

 שד רדא לסכעוו איד טסאפ רדנפיולמוא טימ רדעווװטנע ! דניירפ ןיימ ,טראוװ םנייא טימ

 סומ יכאז רזיד ןיא רונ ,ןביולנ איז שלא טכיײליפ רהעמ ןנהיא איודט ךיא .קירוצ טנעמוקאד

 יטסמאדפ ירהיא אזלא יטדאוורע ךיא .ןבאה עפאק םעד שיוא יכאז איד דנוא ,ןייז רכיז ץנאנ ךיא

 קירוצ טראוו רהיא אזלא דנוא ,ןקישקירוצ טנעמוקאד ןיימ רימ איז סלאָּפ דנוא ,גנוזילשטנע

 באג טכירלרפ .ידרעוו ןסיוו ןדניפ וצ ןהאש ןנאמ ןיימ ךיא שד ,ריפאד ןנהיא ךיא יהעטש ,ןמהעכ

 .יביטרעווננעג איד סלא ,ןכאמ וצ דניטלעג טכער ןיײז טיוצ ודננעלגנ רנייק סע

 .להארו איז ןבעל

 בדנלרררפ לרד
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 * תיחמקת לולא ו"ט ןילרב ה"עב ן1סזזמ א!סץסז 2סז
 1788 יטּפעס 17=| ןמ (098!3ט

 'יהי יביבהו ידידיל םולש

 ןאראוו ,ףראדב טראווטנא דנַײא רע ןעוו) ךיא יטראווטנא ףירבסננולדנאה ןרהיא ףיוא

 : סניטסכענ (ןעגאצנ ןייא :נוגידנוקרע ירהענ ךיא סוב ילפייווצ ךאנ ךיא

 ךירוַא ןיא ַײרעצנימ ןַײז ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ,םירֿפא ר"ב לטַײֿפ ןוֿפ םעדײא ,שרוי השמ ר"ב ןרהַא = 2

 .(ןעמהעב) ץלָאהנעש ןיא 1793 'טשעג ;רעװָאנַאה ץניװָארּפ רעשיסַײרּפ רעד ןיא ,(/22ט1108)

 .תוֿבַײחתה עכעלטֿפירש ַא--867618 3

 ןוא ריאמ ,ןועמש 'רב שקצל ,ביל 'רב לּפמוג : סגרוברַאװ ריֿפ טבעלצג טלָאמעד ןבָאה ןילרעב ןיא 4

 גרוברַאװ ריאמ--ץלַא ןוֿפ רעכיג ;טנײמעג ָאד טרעװ ײז ןוֿפ רעכלעװ ,רָאלק טינ זיא סע .גרוברַאװ ןמלז

 לטַײֿפ טימ טדנַײרֿפַאב ןעװעג ךיוא זיא רע ;ןָאסלעדגעמ השמ ןוֿפ דנַײרֿפטנגוי ַא ,(ןילרעב ןיא 1801 'טשעג)

 ,(שטַײד) 16 'ב ,ןטֿפירש עטלמַאזעג ,ןָאסלעדנעמ סעזָאמ ,יקסנַאידָאר ָאב .ח :'?ג5 .ההּפשמ סמירֿפא

 .ציצק ַא דער -- .רעטסיגער ,1929 ןילרעב
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 ?ךעלברבליז םנייא טימ הרוח רפס ינכארפשרפ ה"ר ףיױױא איד איז ןטלאהרע טימאיה

 סןוינילער יטראבנפאג איד ןעוװו שד ןטלהטנע ננורניארע יד שודקה ןוש? ןיא ןליוצ ינינייא ףיוראוו

 טימ ןאינילער ןכילריטאנ רעד ןרהעפ איד ךאד ,טזיא ןבירשנ ןייטש ףיוא סטטאנ רנניפ טימ

 .רניז ןבארנננייא דנוא טנכייצרפ ץרעה ןישנעמ סדעי ןיא ?ןעניצ ןכילטייד רדנימ טכינ

 .ןא ןקנעדנא סכילטפאשדניודפ ןייא סלא קיטש סעזיד איז ןמהענ

 עדאמ רעיונאלנ איד ינעק ךיא רבא .טקישג וצאד ינרענ ךיא יטסעה שדוק ידנב איד

 .טרעקנעלש םודעה טכינ ךעלב שד טימאד ,ןכַאמ טיידרב ןכלטנעמ יטנאכגאז שד איז ןסאל--טכינ

 וצ טכינ ליצ שד שד אז ,ןדרעװ טנעלג דדנאנייא דביא רדא טצריקרפ ןאק וטטעק ינרבליז איד

 .טזיא הרות רפס איד ןגענ טיירב

 ןקנעד ןא םרהיא ןיא רטפאהבעל אטסעד םוא ךימ איז ןטלהב דנוא ,להאוו איז ןבעל

 ותבוטל דמועה ודידי
 הדנטלקררפ רלוד

 ןצ

 יִל טמקת הנשה שאר ברע ןילרב ה"עב
 |1788 רעבָאטקָא 1 =|

 .ןריצי :אמהסמ} ןוי ריאמ ה"כ ידידיו יריקי שארל היתוכרבו הנש לחת

 איז .ןערעלקרע ל"נה ד"כ ןאפ ןעביירש סעטאייווצ דהיא ךיז טסעל טרא עניוא ףיוא רונ

 ידנעלע סאד דנוא ןעצײר ןעביײרש םוצ ךימ ךורפשרעדיו ןערהיא ךרוד ךילמענ ןעללאדו

 וצ ןלדורפשסיוא עללעפנייא עניצטיוו ןכאז ינעטטירטשעב איד רעביא ךימ ,ןסינענ ןגינגרעפ

 רערהיא וצ ךיוא רעבא עסורדרעפ םרהיא וצ דנוא ןעננילענ טכינ רעבא ןענהיא ?לאז סיד .ןהעז

 עניימ ןענהיא טייצ איד רימ ךיא "מהענ -- גנוניצרעהעב ןטפאהטסנרע רוצ דנוא גנורהעלעב

 .ןעלייהטוצטימ טפאהטסנרע ץנאג גנוניימ

 ףיוא ןעבעל סעצרוק רזנוא סלא רעטייוו רננאפש ענייא סאד ,ןזעוו ידנעקנעד סעדעי ןייא

 ,ילעעז עניימ טזיא שאוו ?ךיא ןיב רעװ :ןנארפ איד רביא ךיז דנוא טנניזכאנ ,טראיוד ןדרע

 סנייא עדיא איד ףיוא גידנעװהטָאנ סומ ,ללייו ןפפאשרעפ סולש ףיוא ! גנוממיטשעב יניימ שאוו

 טסנייארעד רע םעד דנוא ,טאה ןקנַאד וצ ןיזַאד ןײז רע םעד ןהטַארעג סנעזעוורוא ןגיווע

 ןננולדנאה ןניײז ןללא ןָאפ (טרַא יכלעוװ ףיוא דנוא ,ָאװ דנוא איוו ,סייוו טכינ רע ןהָאשבָא)

 אז -- ֿפעזייוטלערו רעשיזעצנארפ ןיײא טנאז - ירהעװ טטאג ןייק ןעוװ .דריוו ןבעג טפאשנכער

 ןהעטשטנע ,ןבעל רזנוא ירהעוו דנוא טזיא טטסאנ ינהא ןעד ,ןדניפרע ןנייא סנוא ריוו ןעטסימ

 .ןטייהטמיירעגנוא דנוא ךורּפשרדיװ ,גנורריוורעפ ללאפ ,לזטהער ןייא ,ןברעטש דנוא

 ,ערניירפסטייהרהאוו ןדעי םעניײא ןעד ,גיהטענ טכינ קנאד אייז טטאג ןונ טזיא שזיד

 סנעזערו ןניווע סנייא ץנעטסיסקע איד טעטכיײל ,טזיא טבאגעב ןרהָא דנוא ןניוא ןנפפא טימ רעד

 .סנעטסיסקע רנגיוא עניײז איוו ,סיוועג ָאז םהיא טזיא ,ןייא ךילטייד ַאי

 שד ןנעג טכיײלליפ רהעמ ,ןבאה ןדנעוווצנייא סטכינ ךילהטומרעפ איז ןדרעװ ןנעגאד

 .ידננלאפ

 םעטסיז סקלאפ סאד .ןבעגנ ימעטסיזטפיוה ייווצ ןשנעמ ןעד רטנוא סע טאה רעהעי ןאפ

 רללא ןנאלאעהט ןעד ןאפ ידדואוו דנוא ,ןפיוה ןסארנ םעד טרעהעג סענעי .ישפָאזיליפ שד דנוא

 :זיא װירב ןוֿפ טַײז רעטײװצ רעד ףיוא סערדַא רעד 5

 ן1סזזמ א{סץסז ןקסז+ /גמכס}צ סומ 22351סװסמ !ת 1,6162480 262610װמ0+ { 2, שסזסומ

 5106 (269642-020116 434 26ז22006ת+ 96960ז16268, טמ0 618 51/00ז0ספ 8160ה. (ג/095 (210986.

 ,עיגילער רעכעלריטַאנ רעד וצ ךּפיהל ,יניסמ השמ תרוּת--(2601150/2/46 6

 .2ט9568 7

 .רעטלָאװ טנײמעג 5
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 םעטסיז סאד ראוו שזיד .טנידייהטרעפ דנוא טרהעלג טייהראוו רעד לנער ינייא סלא רקלעפ

 ןטננערדרעפ דלאב .ןדישדטנוא דנאטשרעפ ןכילניצראפ ךרוד ךיז איד ,עֿפּפעק ןגינעוו רעגינייא

 סלא ,טליהטנע איפאזאליפ רהעמ יד ,ןָאיגילער עיינ ינייא ןעטעטפיטש ,םעטסיז עטלא סאד איז

 סלא םעטסיז סאד ןסיל דנוא ,ןשנעמ רעד ררעלקפיוא דנוא ררהעל איד איז ןראוו דלאב ,,ינער

 איז ןמהאנ--להאצ ירסעדנ איד םעטייוו איוב סָאװ סאד דנוא--דלאב ,טטסאטעגנַאנוא םעטסיז

 אזלא דנוא ,ןדרעװ וצ טנינייטשעג טכינ םוא ,בארג סניא ךיז טימ יֿפֿפירנעב ןירססעב ררהיא

 .עטללאוו סע רוטַאנ איד סלא ,ןרהילרעפ וצ רהירפ ןבעל סאד

 .סגנודליבנייא איד טשדרעה רהעמ עי ,טזיא דנאטשרעפ יכילשנעמ רעד רטלעקיווטנענוא ער

 רממיא רעבא .טרַא דעד ןזעו ןרדנא דנוא שנעמ--טלעוו--טטאנ ןאפ ןעפפידנעב ןרהיא ןיא טפארק

 דנעטשמרא ירדנא דנעזיוט דנוא גנוססאפרפ ,סטרָאנהָאװ סעד טייהנעפפַאשעב ,ַאמילק ןדרעוו

 טטאנ טאה ןמעטסיז:סקלאפ ןללא ןיא .ןכאמ ךילנהענוא סלייהט ךילנהע סלייהט יפפירנעב עזיד

 דנוא רננאד םיוא טרהעפ .לממיה םיא ךאה רע טנאדהט ללארביא ,טַאטשּפַאה ןניטכערפ ןנייא

 ללאפ לממיה רעד רבא טזיא ןכיבאדא ןיא .רנהיד לנייז דניז ןזעוו עשידריארביא עשילמיה

 טננעק רדנעלנערג רעד .עסירעג ןעטפַאהצריוװעג דנוא ןכדעמ רענעש ,ןללעוװק רעשירפ ,ןטטאש

 ןנייא סלא טטאנ ןנייז ךיז ללעטש יכידנ רעד .ידנוהעעז ללאפ טזיא רנייז ,טכינ לממיה ןזיד

 ןשיטאיזא םיא ןרַאטרַאט ןעד .(רעטיפוי) ראפ ןרהאי ןטסעב ןנײז ןיא ןאמ פןטכיפרענ ןנעש

 :רנָאנַארד סנייא םרָאפינוא איד טאה דנוא ,טראב ןגנאל םנייא טימ סַײרנ ןייא רע זיא יגדיבעג

 ןיא .סרעדנא טרריא רדעי רונ -- רטכיד רעסארג ןייא טנאז -- עללא ןרריא איז .ןא סריציפפא

 דנוא ,רגינעוו דנייא ןיא ,טבעװעגנייא יצעז ישפאזילופ רהעמ דניז ןאיגילער:סקלאפ רנ יי א

 ןבעל םעד ךַאנ דנאטשוצ דנוא רוטאנ ישילאראמ ,טלעוװ ,שנעמ ,טטאג רביא סע טביג רעהאד

 איד רהעמ םעדכאנ עי ,ירדנא איד סלא דנרבלא ינייא איד ,ומעטסיז דנוא ןעגנוניימ יכילדנענוא

 ךיוא טגיטעטשב קלאפ סדעי .טכינ רדא ,טדליבנ יפפידגב איד גנודניפֿפמע איד דנוא עיזאטנאפ

 .גנורַאבנעּפּפָא ןכילקריוו רדא ןטניימרפ ,ןרהאה ןגיצנייא רנייא טימ ןגנוניימ ינייז

 ענייז .ןפפאש וצ טכינ טפארק:סננודליבנײא איד טאה םעטסיז ןעשיפאזיליפ םעד ןיא

 ירעפ דנוא ןקנעדכאנ ךרוד םפַאק םכילניצראפ ןאפ רננעמ איד ,יטאטלוזער איד דניז ןננוניימ

 ןטנאנג ןעד ןאפ גנוראבנעפפא יכילקדיו רדא יטעדליבעגניוא ינבעגעגרָאפ ענייא ענהא דנאטש

 .ראפ ןכילדליב רללא ןאפ טשימרעפנוא דנוא ןייר ץנאנ .ןבאה טכארבענסיורעה ןדנעטשנענעג

 טקירדעגסוא ןטראוו טימ רממיא איז אד ,ןננעק ןטלאהרע טכינ יפפידגעב ינייז ךיז ןבאה גנוללעטש

 רבא .(םימשנמ) שטסיפָאמאפאדטנא רגינעו רדא רהעמ דניז עטראוו עללא דנוא ,ןסימ ןדרעוו

 סעטראוו סעד ךיוא ךיז רע ןעוו דנוא ,ןאק ןהעגטנע טכינ לביא םזיד דע שד ,סיײװ ףאזאליפ רעד

 סעד גנוטײדב רעד סיוא איד ,ןסאל וצ ןטלעגנ עגלאפ איד ,ךאד ךיז רע טטיה אז ,טנידב

 ןקנ:עד ןזעװ סכיפרפרעק ןייא סלא רממיא ךיוא ךיז רע ןעד ,טטאנ ןייז אזלא .טסילֿפ סעטראוד

 טאג ןײא טזיא ,לליוו ןכאמ גנוללעטשראפ יכילדליב ינייא םהיא ןאפ ךיז רע דלאבאז ,סומ

 רטנוא ,יטרָאװ רעדיװ דניז !טּפַארק !טסײנ .טפַארק ץנאנ ,טסיײג ץנאנ ,ןאיצקארטשבא רעד

 ץנאג ןײא אזלא ,ןאק ןלהעטש ןייניה ףירגעב רכילרעפרעק ןייא טקרעמרעפנוא רעדיוװ ךיז א

 אז .ןצרעה םעד ךילפיידגבנוא סלא דנאטשרעפ םעד ךילפיירנעבנוא אז ,ןזעוו טי א

 ןכילשנעמ טימ סַאַאמ ןייק ןטפאשננייא ענייז ךיוא ןבאה אז ,ךילפיירגעבנוא ןזעוו ןייז איוד

 ,רטייוו אז דנוא ןגנונניזנ ןכילשנעמ טימ ,ןדרינעב ןכילשנעמ טימ סַאַאמ ןייק ,ןטפאשנגייא

 םעד רעד ,שנעמ ןייא אי ניטיג טכינ .ניטיגפלא דנוא עזייווללא ,טכערעגללא טזיא רע

 רניז ידריו סאד ןעד ,טנײצרע עטסניד שהיא רעטאפ רעד לייוו ,טהייצרפ ןכערברפ ןייא ןהאז

 ,ןעממעה טכינ רוטאנ רעד ףיול ןעד ןאק טטאג דזיד .וויז.א ,ןכערפשרדיוו טייקגיטכערעגללא

 ,ןהייצדעפ טכינ ןדניז איד ןאק דע .גנולביל ןניק טאה רע ןעד ,ןעלליוו סננילביל סנייא םוא

 אזלא עטסימ רע .גנולדנאה ינייא טזיא ידניז ידעו לדנוא ינלאפ דנייא טאה גנולדנאה ידעי ןעד

 .יטללאוו ןבעהפיוא עכאזדוא רנייא ננוקריוו איד רע ןעוו ,ןממעה רוטאנ רעד ףיופ ןעד םורדיוו

 ,ןקרַאטש ,ןרעדָא עטסעֿפ טימ--תסזצ1624ס0/ ?
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 ,לסמעטקע םוצ ,ןעבאה ןענלאפ ינייק איד ,טטאג ןגעג ןדניז ,נאלאעהט רעד טנאז ,רבא טבינ סע

 רביפ .עבאה טנעװעב סטטאג ןרהע וצ טכינ גייווצמלאפ ןנייא גאט ןססיוװג םנייא ןא ךיא ןעוו

 ,ןללאפענ סרימ ךיא יסאל אז ?עדניז ש 'ד ךיוא אוד טסננענ ,ןטראווטנא ךיא ידריוװ ,גאלאעט

 ןאק עשַא ךיא ,ביױטש ךיא .ןאק ןהעטשרעפ טכינ סעטטאנ ןרהע וצ ןייד ךיא ןהאשבא

 ךימ סאוו ,טנידריװרטנורעה רוטאנ דניימ סאוו ,עדניז ש ד רונ עננענ ךיא .ןרהע טכינ טטאג

 םעטסיז:סקלאפ םנײד סיוא טכינ רימ ופפעלש סנגירביא -- טנידיילב ןשנעמנעבענ ןניימ רדא

 ,ןביולנ ןיײק או דנוא ,לאז ןייז שיפאזאליפ סאלב שד ,ןייניה ךערפשג ןייא ןיא ןטראסנעדער

 .םרַאד ןשרעה דנאטשרפ סאלב ןרדנאז טפאדק סננודליבנייא ענייק ,עיזאטנַאפ ינייק

 ןעװ :טסלליו ןהעטשרפ טכינ רדא טטסהעטשרעפ טכינ יכארפש יניימ נאלאעט אוד ןעוו

 ןיא ךימ ירעטש דנוא ,יללעצ רנייד ןיא יביילב אז ,טניוט טכינ ץרעה ןייד רדא ףפפאק ןייד

 סכילהעטשסיואנוא סשלעוורעדיוק סטכימאווש סכילדליב ןייד ןאק ךיא ,נונג .טכינ ןקנעדכאנ םניימ

 יססיווג ,ןלהאפעב רעייפ םעד טאה ,אוד טסגאז ,טטאנ ןייד .ןדיײל טכינ עגנאל ןהאש ץטעוװשעג

 עממאלפ רעד ביור ןייא רוטאנ רעד עפיול ןכילנהעוונ םעד ךאנ עכלעוו ,ןדניצ וצ טכינ רזייה

 ןזערו ןגיטכעמללא םעד ןאפ עפפירגעב ערגיטכיר ןרהאפראפ ירהיא לייוו ,ןעססימ ןדרעװ ןטסעה

 יכילשנעמ רכילכעווש יזיד טטאנ אוד םעדניא ! רעלכײה .רקלעפ ירדנא סלא ,ןבאה טבאהענ

 רנייה ןכלעוו םיוא ,ףירנב ןגיטכיר ןעד אי אוד טסרעטשרצ .טסנעלאייב טפַאשנעגייא רנירדינ

 וצ ש'ד ,ןזעװ סכילשנעמ סכאווש ןייא אי טזיא טטאנ ןייד .טלעה ליפ אז טטאג ,ךאנ גנוניימ

 רעד !?ןלאדאשמאק טטאג רעד אי טזיא סאד .טלדנאה טסיזכאנ סיוא ןעלפאפענ

 טזיא סאד--,לליו עזעב ןססיוװועג ,להאוו ןעילימאפ ןססיוונ ,טזיא ךילדניירפ דנוא גינראצ ךיוא

 דנוא ,טסביג טיײקניממערפ רעד ענימ איד לאמטרדנוה ריד אוד ןעוו דנוא .טכינ טטאג ןיימ

 אז ,סעטטאנ רטעבנא ןײא ךרודַאד ןבע אוד טסעדעוװ סלא ,טסלליוו ןבעג ריד ןהעזנא שד

 םנייא םיוא טציז טטאג ,ךיוא טסנאז אוד .ראפ סאוו טסבלעז ריה טסגיל אוד רדא ,אוד טסגיפ

 ,טגיטשפיוא עזאנ רנייז ןיא ןראצ ןעוו דנוא טזיא טערטראפ ס'וניבא בקעד ןטנוא אוו ,?הוטש

 רעד טכינ שד טזוא -- .ךיז טגיטפנעזעב דנוא ,דליב יטבילג שד םיוא דניוושעג רע טקילב אז

 ללאז ךאד דנוא !טלהעװרע טטאנ םענייז וצ קלאפ סעהאר ןייא עי ךיז ןעד ,עצעג יטסדנעלע

 --?ןעקריוו רדנואוו ןעללאפעג ֹוצ עקלאפ םזיד טטאנ

 רימ סע טזיא אז ,סמעטסיז:סקלאפ שד רננעהנא ןייא איז דניז ,עטראוו םנייא טימ

 ישיעדלאכ רדא עשזענוכ רדא ,עשיראטראט ינייא ,עשילאדאשמאק יניוא .איז בא ?יפכיילג

 ךאנ ,שנעמ ןייא איוו סארג אז רדעוו טזיא טטאג .םוהטרריא זיא םוהטרריא .ןבאה ןאיגילער

 איד ,יפפירנעב יכילנניז דניז סדייב .לנוקדרע יצנאנ איד סלא רסערג העצ יטסניילק ינייז טזיא

 רהעמ םעטסיזסקלאפ ןײא ףאזאליפ רעד ןאק ןרעפ אז ןיא דנוא ,טפריוורעפ טפנונרעפ איד

 וצ עפפירנעב עגיטכיר רהעמ ןנייא םעד שד ,ךילמענ ןרעפ אז ןיא ,ערדנא סאד סלא ןצטעש

 ןכאוורע ךילדנע ןדרעװ רננעהנא ירהיא ףםראד ןפפאה רע דנוא ,ןרדנא םעד סלא ,ןגיל ידנורג

 רננעהנא ענינעירעד .ןטייבראסיורעה ,דניז ןעקנוזרעֿפ איז ןיראוו ,עממאלש םעד סיוא ךיז דנוא

 דנוא ,טקעטשענסיורעה ףפמוז םעד סיוא יזאנ איד סטיירעב רעד ,רבא סמעטסיזסקלאפ סענייא

 עניל רע ,לפיוו ןדערעב ןײײרד ןעבא ךאנ ךימ דנוא ,טכיוט ןייניה רעדיוו סיילפ טימ ןונ איז

 + ןעננאפנא פפאקרעווק םזיד טימ ךיא ללאז סאו ,ןזָאר םיוא

 ,ןגאז !!תורעוב תויחהו סאד םינימאמ ינב םינימאמ יד אניולג להק ןעוו - ,איז ןזעל

 איז ןקעטש דנוא ,ףירב ןזיד רביל ,טזיא ענמיה רעשיפאזיליפ ןאפ קיטשרטסיימ ןייא סעכלעוו

 .םישודק תויתוא דניז סע ןעד ,שילאּפ ןוא תומש איד רטנוא ןגירהיא ןעד
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 0. 30 |בתטּפז 9 ןבסזזמ 1/סץ:ז תפסז
 ט"מקת טבש 'ג ילרב ה"עב ומ (310953ט

 "יחי יביבהו ידידי יבוהאל םולש

 ןגנוטייצ ןעד ןיא טארעזניא םעד טימ איז שד ,ךיא יהעזרע ןטפירשוצ ןדייב ןרהיא שיוא

 + ןממאקב טכינ גנורטיוו ןעיול ןניטרעוװננעג רעד אייב להאוו ריוו ןדרעװ רטטוב .דניז ןדירפדצ

 גנודעררטנוא ןכיפדנימ רוצ סיב ןהאש ריוו ןסימ שד ,ספירטב טפעשנ ןעליצראפ שד שאוו

 --טרהעלב גנורהאפרע יכילנעטנאט איד ךימ איוו--םידמול טימ ךיז ןאמ ןאק ךיפטפירש ,ןסאפ

 טכינ ךיוא ןאק סע .טסנרע ןיימ ךילקריוו ןרדנוז ,ץרעש טכינ טזיא שד .ןנידנעטשרפ טכדנ ראג

 דנוא ,טפאהלזטער אינאלאעט -עד ןיא טזיא ןביירש וצ דנוא ןנרעפ וצ טרא ורהיא ,ןייז שרדנא

 ןדרעוװ אז ,ןנארטרביא ןקירדוצשיוא ךיז טרא יזיד לדנעה טלעוו ןיא ךיוא איז !?אד .ןכארבגבא

 ףיוא !כיחלפ דנוא יפרכ ןיא לפמעסקע םוצ ינאלש ךיא .ןדרעװ ךילדנעטשרפ:וא איז ןסימ דנוא

 ילוכו ןיטחוש ןיא הלחתכל איבה זאו םש ןיײע תופסותה איבהו רמוגו ןטקו הטוש שרח !?ה*ד

 םש ןייע !?ח"רפה קדקד הפיו ,וניכס קדב אלשב ירייא |? םתהד) םותהד ,העטש הארנ 1גלד"נעפלר

 ןייז איבנ ןײא ןזעל וצ םוא ןאמ איד !?ןרוטאיפערבא םטימ ,טראפ רממיא שד טהעג אז דנוא

 בא ,יצעז ףיוראד 19341000 ןהיק ךיא שד ,יכארפש :פןטכיקעשטנוב אז רנייא ןיא דנוא סומ

 אז ,טלדנהב אז טפאשנסיוו ינייא איד ,ןבעננ ןהויצאנ ינייא ץדאה הדסוה םוימ סלהאמעי סע

 ןבע םידמול איד ןביירש ןונ טנכערנבא ןעירעטאמ איד ,טאה טריטופסידךרוד אז ,טכוזרטנוא

 ןייא ,אטישפ ןייא טזיא סניײא ,טזיא עדער איד ילאוו רעשינלאפ דנוא קאבאט ןאפ ןעוו אז

 איו .ןטהאר הוש הריזנ ינייא ךרוד ךיא ללאז סטטירד ןייא ,רמיחו לקב אחא טזיא סרדנא

 שד טזיא רדײל רבא !ללאז ןהעטשרעפ םידמופ רעד יפירב איד ןאמ סאד ךילנעמ סע טזיא

 סע טכיײליפ ןנאז ,יביירש ןנהיא ךיא ןעד םירב ןעד רביא ןכאל איז .חמחל ןבא קרוזכ סללא

 ידייטרפ רדא ,טימאד ןאמ טהוט שאוו רבא ,טכער טאה רע רדא ,ךיראמ רגיטלאוונ ןייא טזיא

 .ןגידערפ ןביוט ןעד ליוװ רעוו--נונג ךאד--להיטש ןשלעוורדיוק ןרהיא להאוו

 האש ןנהיא ךיא ןכלעװ ףיוא ,ןניטשננא טקעיארפ םנייא טימ רדיוו ןממאק איז

 630 םיוא סַאפ איירפ ןניײא ןלפאוו איז .טזיא ןרהיפוצשיוא טכינ שע שד ,יבאה טטראווטנאנ

 ,ןרהיפ וצ ןסכאז ךאנ ןללאוו ןבאה סינביולרע איד איז איד ,ןבאה יללאוו ישינלאפ רנטנעצ

 .ןעננלרע וצ טכינ טזיא סיד דנוא

 ןא ןגאט רטסכענ שד--ןביילב סינמייהנ ןייא רבא סומ סע--דנאה רטונ שיוא סייוו ךיא

 :דריוו טניפרפ רטמעללאצ איד

 רנטנעצ םאפ טהענ יולסערב רביא איז ינרעפ איוו ןיא יללאוו ישינלאפ איד שד

 ?ןייטש םאפ ז1 198 6 טרהירב טכינ טדאטש עזיד איז ינרעפ איו ןיא דנוא 2063 148 0

 .טרָאװ ַא ןכָארטשעגסױא 2

 לָאמ עטשרע סָאד טקורדעג ,העד:הרוי רוט סוצ ץישצבייא ןתנוהי ןוֿפ .שוריּפ ַא---"יתלפ ןוא יתרכ, 3

 ,ג"כקת ענָאטלַא ןיא

 .ליחתמה ירבד =ה"ד 4

 .יתעד תוינע יפלו==ד"נעפלו 5

 טקורדעג ,אוליס יד חיקזח 'ר ןוֿפ העד.הרוי ךורע.ןחלוש םוצ סישודיח ."שדח ירפה,---ח"רפה 6

 .'ד ע ר -- .ב"נת סַאדרעטסמַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 ,תוֿביּת-ישָאר---ןרוטַאיװערבא 7

 .ךַארּפש עטרעטנָאלּפרַאֿפ ,עטנוב 8

 .ןטַאקוד רַאפ ןכײצ ַא 9

 ,גינעֿפ 10 ןוא ןשָארג } ,רעלָאטסכַײר 3 :טנײמ סָאד

 ,גָאװ עטמיטשַאב ַא---ןייטש



 רעדנעלדירֿפ דוד ןוֿפ ווירב 200

 איד ןנעג ננורעוװװשרע ינייא רדא ננורטכיילרע לנייא סיד בא .ללאז ןטכידטנע רהיבג:אטיזנארט

 .טכינ ךיא סייוו ,טזיא ןרהיבג אטרזנארט ןכילנהעווג

 רנטנעצ רעפ רעלאט סנ'יײא טימ דנוא ,ןּבעג סאפ ןייא רימ ןאמ טריוװ אזלא םוראוו

 !ןנינגב ךיז

 ןאק ןאמ .טכינ ץרמנ רוציק ןעד רביא ,טקעיאדפ רהיא ךיא העטשרעפ טפיוהרביא

 :ןטטעה ןבירשנ רימ איז ןעוו ? אז איוו איז ןנאז ,ןנידרפ 127/0 א רילאט 2210--19/ת4

 ,יללעצ דנוא ןטסאק דניז ליפאז .ליע אז ץאלפ םעד ףםיוא טטסאק וללאוו רשרנלאפ איד

 סע ךיא יטנעק ןעד .ןנהידרפ וצ ליפ אז טזיא אזלא .רדיוו ןסכאז ןיא ןאמ טממאקב ליפ אז

 בתכ ןכו ירהיא 26,ל"קו 2ק"רדו אֿבה דועו ירהיא 'לוכו 21ש*ע 22ה*ד ירהיא רבא ,ןלהייטרואב

 טימ ,ךיראהפ ינוצר ןיאו ירהיא ידימ אישק אלו ירהוא 29!?ש"ייועו ירהיא 25,ד"אהו 2/?ח"רפה

 לוענ ןגכו םותחה רפס ירבדכ ךימ ריפ טזיא ןנאלשוצראפ יטפעשעג רינאמ ירהיא טראוו םנייא

 .ןיבהל לקו .ךלוה רשי שיא לגר הב ךורדי א?

 ךתבוט שקבמ הרשי הביפתנו םעונ תוחרא ךדמלל קקותשמה ךתירב שיא ירברד

 ההנידירפ רוד

 צו

 ט"מקת חספ ם"החד 'ב םוי ןילרב ה"ב ןגסזזמ א!סץסז קז
 |1789 לירּפַא 14=} גמ (2/028ט

 ךאנ רימ ןעלהעפ רונ ,טכייררע טפאשדנע ינייז באלטטאג סע טאה טייהקנארק רניימ טימ

 רליפ טימ לרעה ךיא .ןדרעוו ןממאק רדיוו דלאב גנורטטיוװ ןטוג רעד טימ יכלעוו ,יטפערק איד

 ךרוד איורפ לגידריוו ירהיא איז שד ,ןסינ ב*י ןאפ ןביירש ןטרהעוװו םרהיא שיוא ,גנומהענלהייט

 יגינעי רעד בא סייװ רעװ ,ןלהאצב יללא ריוו ןסימ ףירבדלוש ןזיד .ןבאה ןרהאלרפ דָאט ןעד

 !טזיא רכילקילג ליפ אז םוא טכינ ,טלהאצב רהירפ ןהיא רעד

 ןיא ;ירהע טכיזקיר רדעי ןיא ןנהיא טכאמ ,ןטײרש איז רכלעוו וצ יהע ראיינ איד

 טאנ :טלהעוועג ןאמ רניטפנינרפ ןייא שלא איז ןבאה יגאל רערהיא ןיא דנוא רעטלא םרהיא

 .ךילקילג יהע ירהיא יכאמ

 איד רונ שאוו ןממאנגקירוצ שללא דנוא ,טטראווטנאנ שנוא טאה יפטשמאז שריה 'ר רהיא

 ,יטנאק ןבאה ךימ דנוא ?!רנאווש ןניימ םיוא קורדשיוא ןדננידיילב ןאפ ננוהיצב יטסנרעפטנע

 יטטעה ןהאטנ טכינ ס"רע ןעוו ,טבאהג דנאטש ןרהעווש ןנייא יטטעה רע .קילג ןייז טזיא סע

 ןכאמ יטטעה ןדנוטש ירטטיב םהיא איד ,טפאשטיירב ןיא ןהיא רדיוו ינאלק ינייא ראוו סע

 .טנזיוט=-לימ 12 זיב 10 22

 .ליהתמה ירבד--ה"ד 5

 .םע ןייע--ש"ע 24

 ,ישקב אצמתו קײדו--ק"וו 5

 .ןיבהל לקו--ל"קק 2

 .16 הרעה ילג5 ;"שדח ירפה,---ח"רפה 7

 .ירמאד אכיאהו--ד"אהו 8

 .םש ןיועי דוצו---ש*ייועפו 29

 ןוא עגָאלג ,דָארב ןיא ֿבר ןעװעג ,(ענָאטלַא ןיא 180/ 'טשעג ,1740 'בעג) טשמַאז שריה 0

 ,רעטסיגער ,*ֿבשומל הוא, ,ס עקוד "לגפ .םירֿפס ךס ַא ןוֿפ רבחמ ;ענָאטלַא ןיא טצעל וצ

 רעשידַיי רעד ןוֿפ רעדנ'רג רעד ,קיציא לאינד ןוֿפ ןוז רעד ,קיציא לאינד קַאזיא טנײמעג 1

 ,לַאטגע דיורֿפ *לג5 ;(1806) ויסְקּת טשעג ;ריקנַאבּפָאה-רעביוא ,ןילרעב ןיא (םירעג ךונח תיב) *עלושײרֿפ ,

 ,281 'ז ףיא }} עטָאנ ןוא "א 147 *ז ,1900 ןילרעב ,(שטַײד) *טנהָאזסלעדנעמ סעזָאמ טַאמײה רעד סיוא ,

 ,ו"א 72 'ז ,4 'גרָאי ,"ריכזמח. ךיוא יו



 יו } : , 3 :

 801 רעדנעלדירֿפ דוד ןוֿפ ירֿב

 ישנא רב רענפי א5 ןעמ5 וטע5 םוסחמו ןסר תתל ,טפנוקוצ איד םיוא םהיא איז ןנראוו .ןגנעק

 רודו םנח רודל יוא .דקוח לואש רע ונבהלה ,םיארי ונחנא תואבצ יהלא 'ד תא ילולו .שפנ ירמ

 םורסומ תא קתננו 'ד ןתי ימ .דחא םג ןיא בוט השוע ןיא וחלאנ וידחי גס ולוכ ,תוכופהח
 .האריבו הבהאב דחא םכש יד תא רובעל לכונ ןעמל ,ונימיב הרחמב דניראווצ ?עמ םינברה-

 ךדידיו ךבהוא חמש בלבו הכומנ חורב ךפורישפ דימ יננה יננה

 רדנלדידפ דוד

 ש//

 ט"מקת בא ט*י ןילרב 52ת"ליש
 {1789 טסוגױא 11=|}

 ריצי לארשי רנ ריאמ ר"רוהמכ קהבומח ירימ*ת דובכ5 ףונה תואירבו םינויער תרהט

 ,יחור 529 הלועה לכ וא הנושאר הנושאר סומלוקה טילפת רשא ?כ תא ךפ בותכא םא

 .הילע ימש תא יתמחחו רמוגו ....פ יחמ דע :ליחתמה בותכה ןושלב ךיתבשוה

 םנמא ךסא רבדא הזכ תושק םא ךינפ ולפי הז המלו 'יחי ידידי דואמ דע יל תרקי ?בא

 תמחנ ןדע רוסנ א5 ,ונימכש ?עמ השקה ?ועו הטומ תודוגא רתסל לאה ןוצר 'יהי םא םג ;עד

 םא עדוי ינניא יכ ,ךעידוא םאז דוע .סומכה םעטמ םינושארה םינשב וניראווצ לע לטומה ךלמה

 ןב5 ויהת םכתזוחא ץדא כו םתַא םנ םא :רמאל ינוצר ,תובדנ םשג דרי ןעיזעלש קרא לע םנ

 תוהתשהל ואב אלו וניתובקעב תכלל ובא א5 איולסעדב השודק הדעה ב3מ"ופ רשא ירחהא ,ןירדח

 בלב ךדבענו ךיבא תיב תוכלמב רשא תונוהכה ?5כ לא אנ ונחפס :רמאל ץראה ינודא לנפ5

 םנו ער דעו בוטמ םהילע רבדפ םירשה וצר אל ןכ 52ע רשא .תהא שפנו תחא הפש םלש

 34.ונשרחה ונחנא

 ףכ תהא רוטפל רמאפ אשנתמ עשד תורומכמב ולופת לב5 םכיתושפנ* ורמשה ,הזמ אצויה

 הכ יכ םתעדיו וישעמ תאו שיאה תא םתרכה םא ספא .רקש דליו למע הרה יכ ףסכה תניחנמ

 קר ,ןתמו רהומ ודי 5ע לוקשלו והחיטבהל יתצעל ועמשח א5 עודמ ךלמה ל?כיהב דומע5 ודיב

 םכימכש לעמ השקה ?וע ריסהו ותכאלמ הא הלכ וכ דע שילש שיא דיב תועמה הנויש יאנפב

 ךלמה תעבטב םופחו בופכ

 לכ יחלחות הכובנ םא וא םימחר םכל יד ןתנ םא םעדל רבד יניבישה :'יהיש ךיא יהי

 ךרומו ךבר םואפכ םכתרזעב 'יהי םכיצא ודלא

 רדנלדירפ דוד

 ריש סערדא

 ןגפזזמ 2866 /'ע?תס4ס(,ׂ,((7
 זאמצס זמ 8618.

 עזוו
 יל ט"מקת לולא י"ח ןילרב

 |1789 י'טּפעס 9=}

 | ריאמ 'ר רביל ןיימ

 איונאלג ןיא טסנורבסראיופ רעד ןאפ רימ איז ןנניראה ל?"נה א"י ןאפ ןביירש רהיא

 ,יטטעה טטראווטנאנ ךײלג ןנהיא ךיא ןעוו שד טקנערקנ ןסאמרעד ךימ טאה ,ן?ייטרע טכירכאנ

 .דימת ידגנל 'ה יתיויש---ת"ליש 2

 .יגיהגמו יסנרּפ---מ"ופ 337

 עלסערב ןיא ןעגנוימַאביעיצַאּפיסנַאמע עקידנעטשבלעז יד טנײמעג טרעװ רעטרעװ עקיזָאד יד טימ 34

 ,שריה ןועמש הליהק רעלסערב רעד ןוֿפ מ"וּפ םעד ןוא ריאמ ןַאמּפיל דנַײרֿפ סרעדגנעלדירֿפ ךרוד 1788 ןיא

 ןבָאה עכלעװ ,(ןדִיי ןײק טינ) ןַאמרעמיצ רָאסעסַאיעדנײמעג םעד ןוֿפ טײקיטעט רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא

 ריֿפ טֿפירשסטַאנָאמ, םעד ןיא לקיטרַא סלַאטנע דיורֿפ *?ג8 ,1790 ןוֿפ -גנונדרָאנעדוי , רעד וצ טכַארבעג

 ,1893 ןוֿפ "סמוטנעדוי סעד טֿפַאשנעסיװ דנוא עטכישעג

 (26) ןטפיכש לשיכַאטסיה



 ףעדנעלדירֿפ דֹוד ןוֿפ ווירב 402

 ןנהיא יביירש דנוא ,רגיהור טצעד ןיב ךיא .ןדריוו ןעבאה ןטלהרע םירב ןעגיטפעה רהעז ןנירא איז

 ןשיביילנרבא ןממאדפ איד להאוו אז שודקה ןושל ןיא ךיוז לייוו ,יכארפש רשטייד ןיא סלאפסעד

 ריפ ינעי טכַײל ןאמ שד ,ןמהענשיוא אז ולהייטרוא ןגיסעמטפנונרפ ןאיירפ אוד סלא ןגנוניזג

 רשטייד ןיא .יטנעק ןטלאה ןננונייב רניטסייג איירפ ריפ יזיד דנוא ,רגיטכעדנא יכורבשיוא

 .רדליב רנייק טימ ןנייר םרהיא ןיא טניישרע טייהראוו יד דנוא ?בענ רעד טניוושרפ יכאדפש

 אז ,ןממאקטראפ ףירב ןרהיא רביא ץנאג טכינ רבא איז שד .טקעלאיד ןטניניירנוארפ יכארפש

 ,סזאלטטאג אז ןייא רימ שד איז ירכיזרפ דנוא ,ןליוונוא ןטסכעה ןניימ טימאיוה ןנהוא ךרא ינייצב

 .טזיא ןממאקנ ןניוא ראפ טכינ טכיײל אז ,ןביירש סדנג|יד|ריוובארעהנשנעמ ,סדנטטאפשטפנונרפ

 ןנהיא ךיא שד ןננעק ןהעז איז טימאד ,קירוצ רננולנייא איז ןטלאהרע ףירב ןרהיא

 ררהיא ךאנ .יצעזרביא יטראוו ינגייא ירהיא ךיא ןעוו ,עהוט ליפ וצ טכינ ינלאפ רעד ןיא

 דא ידרוארו ניליוונוא טטאנ ררעה רביל רזנוא איוו ,תבש םנייא ןא טסוו סע ראוו גנוביידשב

 א"ז שד ,סילבנא דניודראנ ןנייא ךרוד ילהאק ידנהילנ ינייא דנוא ,ראוו יניול רלביא אייב

 ןדוי דנוא ןטסירק טטאג אד .נולששיוא ןממאלפ ןיא דנוא ,ףידננא ןעילאירעטאמ ןטסכענ איד

 רע שד ,גונג עזייו טכינ רע יטלדנאה אז :ןדניז ררהיא ןגעװ ךילטהדמרפ ,יטללאוו ןפארטש

 ןונ ,סיל ןגיל סאלב ראייפ טײקניסעלכאנ שיוא טסירק -דוא ידוי רעד שד ,יטסראוובא ןטסרר

 בפ-ישטעפסדנוה רעד דלוש ינייק דנארב ןעד ןא טאה טטאג ךילראוו :ןנאז רצעק איד ןטנעק

 .טלעה ננונדרא ינייק דנוא ,באנ גניטכא טכינ ידניזנ ןייז ףיוא רעד ,דלוש טאה ידוי ראיונאלג

 סטטאג ?גנע איד איז ןבאה !?שד איז ןסיוו רעהאוו ב?ןדוי דעד רזייה איד יטֿפפיהרביא רע

 ןדניצ ןא רזייהנדוי איד איד ,ןטשעלשיוא יממאלפ איד ןלגילפ שכעז ןרהיא טימ איז איוו ,ןהעזג

 דנוא ,ןגנגיג געוו רזייה ידגירדינ איד רביא רעד סָאטשדני רעד ?האוו סע ראוו רדא +ןלאוו

 ךאנ יכלעוו ,טבעלרע טסנורבסראייפ ינייא 3/ב"ק ןיא יבאה ךיא !פלאה ןדניצנא ירסערג איד

 טכינ ךילאיירפ ,יסאדטש יצנאג ינייא .יטסומ ןכיירנ ידנאש ןניוװע רוצ טטאג ןננוניימ ןרהיא

 בילב סיוה ןייא דנוא ,בא יטנאדב ,ןנורהיא איד איוו טאיובג ןייטש ינאיוהג דנוא ראמראמ ןאפ

 ךיא ידנופ סננירבא .ןדווי ןטפיוטנ םנייא יטרהעג סיוה שד דנוא ,טרהעזרפנוא ןיראד ןטטימ

 ןזעוונ ארקד אנשל ספוח ררנ להאוו ןבאה ארז ,דגיז ידייבג ינראמראמ איונאלנ ןיא שד סדנגררנ

 ןײק ,ןדראוו טאיובג איז םעד טײז או לוש איד .טטעררע רע טאה לוש יגילייה איד

 דנוא ןננורטסעלסטטאג רללאפ ,ןטעבג ןעד ןאפ ?/ אוו דנוא ,טטעב רע שאוו ,סייוו רניטכעדנא

 ,ןללאוו אדז דלאב אז ,ןזייווב ןנהיא ךיא ליוװ שאד .טזיא איירטטעגבא

 .רטעפ ןניפאלשטנע ררזנוא טסנידרפ שד ןרדנאז ,טסנידרפ רזנוא טכינ רבא ראוו סע

 איז ןניימ דדא !ינייז סאילע םלאוו רדא ,ינייז סישנאננ 'ר ,ינייז רגיא ריאמ *ד ? רטעפ רכלעוו

 ,ןסאל ןנערבבא רזייה ירזנוא ליו טטאג !יקנאדג רגיניזנוא רכלעדו ? בקעי דנוא קחצי םהרבא

 ןטסיו ןעד ןיא ןאמ ןײא רהאי 3300 ראפ אווסע שד ,ןייא םהיא טללעפ להאמנייא ףיוא

 טזיא ןונ דנוא ,טאה טצעזנדאפ םנעס טימ יננוצרדניר לננע ינייז רעד ,טאה טבעלג סנעיבאדא

 יבעוונופש ףיוא איד רזייה סע שד ,ןסאלרפ רוטאנ ינייז ראייפ שד טסעל דנוא ניטרא אז רע

 .טרהעצרפ רנידנצענ דנוא טנהאשרפ דניז טיובג ץלאה סלופ דנוא

 ךיז איז ןטלאוו .ןבאה טכאדנ ףירב םעד טימ איז שאוו ,טכינ גיטפאהראוו סייוו ךיא

 רהעז ללאפראפ ןטסנרע אז םנייא אייב ץדעש רעד ראוו אז ,ןכאמ ניטסול יכאז יצנאנ איד רביא

 .סאפ רדא ןייא ןנהיא ךיא וטהאד אז ,טסנרע רהוא שע טזיא ,גידנטשנאנוא

 ינירז דנוא טלדנה ןלגער ןזייוו דנוא ןניוע ךאנ רממיא רעד ,טטאנ יניטכעמללא רעד

 דנאטשרפ דיא שד ,ןזעל וצ רכיב יניטפנינרפ ץרעה שד ןיא ןנהיא יבענ ,טסעל ןקרדוו רוטאנ

 35 ןטמ05464419686.

 ,ז"כ ,ב"י תומש .לארשי ינב יתב לע חספ 6

 ,גרעבסגיגיק ןוֿפ גנוצריקּפָא--ב"ק 7
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 ןגנוסייוובא יכלאז עניוק איד ןקירד שיוא וכארפש רנייא ןיא ךיז איז דנוא ,טריוו טרטייהג םיוא

 .טסעלוצ ןיצעזדנורג ןרהאוו דנוא ןגיטכיר ןאפ

 דניורפ רהיא רהאי ןאיינ םוצ ןנהיא טשניוװ שד

 5-פ הוד

 םעד ,טזיא טסנרע ןנהיא סע ןעװ ,סניטהענ איז ןגראזב אז ,טממאק נילעז ףלאוו ןעוו

 לממיה םעד שיוא 55ד*9 ראבלטטימנוא ןאד םהיא ןטסימ םישודקה תובא איד .ןפלעה וצ ןאמ

 ,ןסאל ןממאק וצ |

 א

 אֵל ב"נקת רדא ו"ט ןילרב ה"ב
 |1792 ץרעמ 19=-|

 ! ריאמ 'ר רבי ןיימ

 ןהענרפ רסארג ךיא ןיב ןלהייטרוא וצ טרופקנארפ שיוא פירב ןנעש םרהיא ךאנ

 םעל דואמ יתוערה--טכוזג ןפאשרפ וצ ונימע ללכל ךיא יכלעוו ,ימראפער איד ךרוד .טנאלקנגנא

 ומחלי סהינב .תיבה יתרגס םידורמ םיינעל .םעה לע ךלמה אשמ ותדבכה ,יתלצה אל ?צהו הזה

 ,גונג ךילרהע ןיב ךיא .רפע יתסמר ?ארשי תדו--הב ורחסי אל םידי תבחר ץראה--ונפ א5 ץרא

 רהיא דנוא ןהיצוצסיורעה יפירב םרהיא שיוא יקרעטש טסערג דרהיא ןיא רפריווראפ יזיד יללא

 ןנהיא יטנעק ךיא ןעד .ןסאלוצנייא גנוטראוונאב יכולטקניפ ןרעד ןיא ךימ םוא ,גונג דניירפ

 טנעפ טסאל רוצ רימ ןאמ סאוו שללא !ריאמ 'ר רביל ;ךילמענ ,ןטראווטנא הרוש רנייא טימ

 רבא .רהאוו טזיא ןופאד טראוו סגיצנויא ןייא טכינ ךיוא דנוא ןנָאלרע דנוא ןקנוטשרע טזיא

 ,ןבעג טראווטנא דנוא דער טקנוֿפ ןנלצנייא ןדעי רביא גנורהעלב רדהיא וצ ךאד ןנהיא ליוו ךיא

 טכינ רימ טריוו ,ןגיטרעפטכעדר וצ ימע ינב יניע ב ךימ ןעד ,ךוא ינאז גנורהעלב ררהיא וצ

 ןנהױא דביירש ךיא .ךרוד טייקמאזקרעמ ףיוא דנוא טסנרע טימ פירב ןניימ איז ןזעל .ןפלאפנייא

 םיניע רשא ,ןפייטטימ ןגינעינעד ןהיא ןנעק איז דנוא ,טייקמאזקרעמ ףיוא דנוא טסנרע טימ ךיוא

 .תמא רבד בושקל בלו עומשל ןזאו תואר םהל

 תד שד רביא ךיא איוו .רפע "תסמר לארשי תד .ןא טקנופ ןטצעל םעד טימ יגנאפ ךיא

 ,יצעזדנורג יניימ ןנהיא עבאה ךיא .טנאקב ןנהיא זיא ,עלייהטרוא רדנימע לנב יגיהנמו ?ארשר

 :רפנוא רכילרהע ררהאוו ןייא שלא איז ןמהענ .ןגארטנדאפ טסנרע םיא דלאב ץרעש םיא דלאב

 ןוש5 אפרמ רפס :לניימ ךיא ,רודה ינבר ינשמ םירפס ןטסאיינ אייווצ איד ןאמ רטדנעלב

 איז איז ןהעג דנוא ,ןדנעה ןיא ?1ילפמי לאקזחי 'ר?פ 'יח שפנל ןויצ רפסו ??ןהכה לאפר 'רל

 טימ טכינ רעוו ,טזיא טרהעוװ שאװטע טײהרדאוװ דנוא ןהאינילער טטאג םעוװ .ךרוד

 ןאפ םירפס ןזיד ןיא שד ,ןדניט טריוװ ,?יוו ןביירט טטאפש ןנייז ןגניד ןטסגידריוודהערללא ןזיד

 ןיראד טריװ רע ,ןדרעװ טרהעלג יפפירנב ןטסשיונדײה ןטסכילאיישבא רללא איד טטאג

 רעד ןאפ םעטסיססנאיגילער םנייא דנגריא ןיא שלא טללעטשנראפ רכילשנעמ דנוא רכרלרפרעק

 טטאגנ איז ןרפרעקרפ אז ,ןננעק טכינ יכארפש ןגיליוה רעד טסיינ ןעד ןשנעמ איד אד .טלעוו

 ןייא טרהעלק רע ,ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה .יזייוו יגירדיווטפנונרפ ינייא םיוא טראפ רממיא

 ריוו שד ,ןיהאד טרהיפנא םכח יפמ םיאצויה םירבד שלא ילפמי פאקזחי 'ר שכלעוו ,רודה ןואנ

 רמא ,הריש דמול תורש יכאלמ ושקב םושמ ןגאז חספ לש ?עיבש םוא ל5ה ץנאנ טכינ ןגעווסעדי

 ,אנידד אקספ=ד"פ 8

 ;גנוצעזרעביא.שמוח טנָאסלעדנעמ ןוֿפ רעֿפמעקַאב ,עגָאטלַא ןיא ֿבר--(1803--1722) ןהּכה לאֿפר יר 9

 .ן"קּת עגָאטלַא ןיא טקורדעג זיא ?ןושל אּפרמ , רפס ןַײז

 טָאטש רעד טול רעלָאּפמַאי ןֿפורעג ;(1793--1713) ױדנַאל לאקזחי רעדָא ילּפמי לאקזחי 'ר 40

 ןוֿפ ךיוא ײז ןשיװצ ,םירֿפס ערעדנַא ײר ַא ןוא "הדוהיב עדונ, רֿפס ןוֿפ רבחמ ,טבעלעג טָאה רע ּוװ ,עלָאּפמַאי

 ,(ג"מקת גָארּפ) "חיח שפנ* ןויצ, יֵס
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 ןדראווג ןודינ ןרהעוו םירצמ איד דנוא הריש םירמוא טתאו םיב טיעבוט ידי ישעמ ,ה"בקח םה5

 ףא ונייהד---םכ םהלי 'ה אזלא טס'יה שד --!ץאז רכילקערש--טתאס אלמתנ אלש יפ לע םףא

 שזיד ןנהיא ירהופ ךיא .הריש רמולמ--ןושירחת םתאו ,םירצמ לש טתחאס אלמסחנ אלש רפ פע

 יטיײז רדעו םיוא ןננעק איז ,ךילרכעל סאל ב טויא וללעטש עזיד .ןא אמלעב אמגודל סאלב

 ןאיגיפ ער רטנוא םינבר איד שאד ט ט א ג ןאפ ןפפירנב ןעד ןאפ שד .ןדניפ * כי ל א יי ש ב א

 לאקזחי טכוזרטנוא ,הרותה תלבק רחא רהאי 3000 .ןנאז וצ טכינ ןנהיא ךיא יכיורב ,ןהעטשרפ

 רדא סומ ןכאמ 'ירחאל הכרב ינייא ךאנ תיזסמ |+תוחפ) תועמ תליכא רחא ןאמ בא ילפמי

 איז שאוו .טכינ רדא לארשי תדמ רדעוװטנע טזיא ,טחוט טכינ רדא טהוט סיד אזלא רעוװ .טכינ

 ,טייהטטאנ רעד קנעשנ יטסלדע שד .ןללעטשראפ טכייל ןונ ךיז ןאמ ןאק ,ןננענ ט יי ה ר א וו

 ךאנ טאה ןאמ דנוא ,טלדנהב הפודח החפש ינייא איוו םירפס ןדייב ןיא טריוו ט פ נו נ ר פ איד

 ןממאקג טלעוװ איד רביא לפרעד ןנע ךשה הרותה תקתעה איד רביא שד ,ןינאז וצ ינריטש איד

 ךיז איז ןקנעד ?ןומהה לכ ןונ טביולג שאו ,ןרהעל סעה יניהנמו יטפוש שד ןעוו .טזיא

 ;אצוו לכל ?ואשלו שורדל רוקחל ,תיבה התפ לע רומענ התאר ינאו ,דחא רדחב ןרושי תדע 52

 יכ !הנומאה + טייהראוו זיא שאוו !דנגוט טזיא שאוו ?םהוטנדוי טזיא שאו ?טטאג טזיא שאור

 ןכאז רזיד שנייא ןאפ ףירנב ןכילטייד שאוװטע ןנייא ןנהיא יכלעוו רפסמ יתמ םא יכ אצמח א5

 רעד ,םויו םוי לכב דמולה ינרוח ןטנאנגאז ןייא ,ןאמ ןנייא ריה ןציזעב ריוו .ןננעק ןבענ טריוו

 אוהד 'ידחאלו 'ינפפ הכרב ילב זיא םעוט שטכינ רעד ,ליוו ןסאל ןבעל שד םידוהיה תד ריפ

 ןנייז ,ןרהאי ןנינייא ראפ סיל ,ןאמ יכילמענ רזיד דנוא ,הברה םסכ ?עבו ןרסכנ ריחע שיא

 שאוו רהעמ טכינ ןסיוו ריוו טראוו םנייא טימ .ןײז םיחתפה לע ריזחמ רדורב ןכילבייל

 טדיוװ ,לכה רצוי ינפל םינזאמב לקשהל טפשמה לא אובנ םאו טזיא דננוט שאוו דנוא ןאיגילעד

 ןטָאטנטטאה איז אלוו וכארפש רנייא ןיא דס ער פנשנע מ ןאפ יצעזדנורנ ריוו שד ,ןדניפ ןַאמ

 !רובכלו הראפפתל ונרקיתנ הב רשא יח לא תרופ טכינ דנוא ,ןיציזב ןכערפש

 לכב יניתוביבסב רשא תומואה ?כ דנוא ,דניז םיוגה ןיב ברועמ ריוו אד ,הזמ אצויה

 וצ לאראמ ירהיא ,תלוספה ךותמ לכואה ררבלו ,ןפירפ וצ ןאיניפער ירהיא ,ןכוז םויו םוי

 רפיט דנוא רפיט רממיא הנוילעה הלעממ רבא ריוװ ,ןרסעברפ וצ ןבױֿפג ןרהיא דנוא ,ןגינייר

 ,טמזמינוצ לזייוו יכילקערש יניוא ףיוא דנימע ינבב טייהנסיוונוא איד רנרעפ אד---ןגייטשרטנורעה

 טטכארפ טשרסייא ארמג איד ,הרותב תורקל עדוי דחא שיא ,הנש םירשעב אצמח א5 רשא טעמכ

 יכילריטאנ אדד סומ אז ;טהעג ןרחאלרפ שאווטע ךילנעטגאט השודקה וניתרות רקימ דנוא ,טזיא

 קרופ טשרע ונירהא ומוקי רשא םינב---! חאז ירכזב ירשב תורעש רמסת--שד ,ןייז ןאפאד ינלאפ

 םינבר ידזנוא ןעװ .ןדרעװ ןהעגרביא םירצונה תנומאל ןאד דנוא ,ןייז םמכש לעמ םילארשי תד

 ,ןטכעמ ןנהאוו הכלה לש תומא 'ד ךותב רממיא טכינ רונ איז ןעװ ,ןרהעוו דנילב ץנאנ טכינ

 4!בָאבַאנ רעד שאו ,סיײװ ךיא שלא ,טהעגראפ טלעװ רעד ןיא שאוו ,ןסיוװ גינעה אז איז אוו

 איז :בל לע םש שיא ןיא לבא ,הצרפה רודגל ןקנעד ןאראד איז ןדריוו--טהוט ירָאנארדנאש ןיא

 ינירחיא שד איז ןבאה אז ,ומחרי םימשה ןמו ,ץורפ רוד ןייא טזיא שע :;ןביירש איז ןעוו ןביופנ

 :.רבא ,דנסיונוא טסרסיא טסבלעז דניז איז ,ןהוט ךיוא איז ןננעק שאוו ןירפלא רונ---ןהאטג

 ,הנש םירשע הז יב 522 יתמש תאז לכ תהא .םתבל ליכשהמ םהיניע תוארמ הט דנוא ,שיביינ

 םעטמ וניראהצ 5ע הנומה השקה לוע רובשל םא יכ ,תאז הכובמהמ אובל ךרד יתאצמ או

 ונימכש לע ונמש רשא תוטמ לוע ונתאמ קותהלו המה ?ארשי ינבמ א5 רשא ץראה יטפושו ךלמה

 ידנישדרעה איד רדעדו ריוו ,ןהעטש איירפ ריוו ןעוו רונ .םיגיהנמו םיסנרפ םינבר םירש ונל תתב

 טרח ידי 5ע ?הקו סנרפ ברה דצמ גנורהעלק ףיוא ררזנוא ןיא ךאנ ,ןבאה ןטכריפ וצ אייטראפ

 ךילגעמ שע טזיא ,ןננעק ןדרעװ טרדניהנ ורפע לא ונוונ בושב תונויזב ךרוד רדא את'משר יודינ

 .רפע ידע תלפשומה הלת לע השמ תרותו ונתרוח תד םיקהלו ?ארשי ןרק םירהל

 :שיוא שד ,ידער איד לארשי חד ןופ ןאלפ ימראפער םעד ןיא גינעוו אז רבא טזיא שע

 ינייא ,םיארי המה לארשי ידלא םהָלא רשא םעב םידירש םיקיו ,טהעטשב ןיראד ךילקירד

 ,ןשטגעמ ןכָאר א רַאֿפ שינעמענוצ ַא יװ טעונַאב טרעװ ; עידניא.הרזמ ןיא ךלמל ינש---בָאבָאנ 41



 205 רעדנעצדירֿפ דוד ןיֿפ ווירצ

 יפאחה שד ,ךיא ישניוו שד ,ןאק ןהעטשטנע םימיה תוברב סמעטסיז סנאיגילער סעד ננורסעברעפ

 ,יטנעק ןהעז ןאפאד גנאפנא ןעד רונ ךיוא ךיא ןעוו ,ןכוז ןקריווב וצ ינרענ ךיא ליוו שאד ,ךיא

 רעד .רפע יתסמד 5ארשי הד ףרואווראפ ןעד רביא ליפ אז .ירבק לא ב5 בוטו חמש דדא

 42.ןצעזדנורנ ןניימנללא ןודננלאפ ףיוא טהורב רע .רדננלאפ זיא ןאפפ ימראפער

 איוו ןביילב יזיד .ןבאנבַא ןכילגינעק דעד טסיזבא ןיא :שטייד ףיוא רדא ,ךלמה דצפמ

 דנוא יטעטש איד רבא ןבאה אטאד סיב .ןוערגו הפסוה םוש יל ב דניז ןזווענ איז

 סומעל דחי ופסאחה םינש שמח לכבו ,טלייטרפ ךיז רטנוא ךלמה תסמ םינש שמח לכ ןצניווארפ

 ,טראטשרבלה ,ןיפרב .לשמ ךרד ףיוא ט-רעה שזיד .והעיר םכש 5ע סומעלו דחא םכש ?עמ הזה פוע

 ישילשה 900 ינשה ,300 דחאה +,ט*ר ףלא ןבעגנג ןממאזוצ ןבאה קראמ רדא נרובידנארברוק

 להאמנייא רונ סע טריוװ ןונ .טרדנענ שינטלעהרפ שד ךיז טאה רהאי 5 וללא 250 יעיברהו 0

 טשרע יסלעוו ,ןצעזדנורנ ןסיוװג ךאנ ךיז ריפ אזלא טביג ןילרב .טממיטשב להאמ יללַא ריפ

 .סע טביילב אייבאד דנוא 350 לשמ ךרד ןללאז ןדרעוװ טכאמנשיוא

 לכב ,ןדראו טריטראפעד אטאד סיב ןילרבב בא תיב ?כ לע רדיוו ןונ דניז 350 יזיד

 רדא רכייר רנייא ןעוו שד ןפואב ,ןדראוו טלייטרפ ןממוז איד ךרע פ"ע דניז םינש (810!) השלש

 .ףיוא טרעה שד ךיוא .ןבאה ןרהאלרפ רדא ןננאווג םיתב ילעב ירשב יראש ,ןדראוועג רעמרע

 לופי םא ?שמ ךרד .דחאו דחא לכ ןתי המכ טמיטשב להאמ יללא ריפ ןייא םודדיוװ טריוו סע

 יתומ רהאל ,יײה ימי לכ 14110 איד ךיא יבענ אז ,ךלמה תפוקל הנשל 1014 תתל ילרונ לע

 ינעי םא ןכו הלהק איד טכינ ,ךלמה תפוק טנערט טסולרפ ןעד דנוא ,ףיוא הניחנ איד טרעה

 .ךלמל 'יהי קזיהה ,ותצקמ וא ולוכ וא תחל ודיב ןיאו םהמ דחא

 יײלראייווצ ןאפ דניז יזיד .ןבאנשיוא ןכילכריק איד שטײד ףיוא רדא להקה דצמ

 ,ןממאכנ ףיוא ריוו איד רדלענ יראאב לשמ ךרד ,ןטטירד םנייא גידלוש ריוו דניז רדעווטנע .טרא

 ןבאה ריוו רדא ,הלהקה ידבעושמ יראשו ןזחה ,ברה םע ,טכאמג יטקאדטנאק ןבאה דיוו רדוא

 איד .יחרפו יחראפ הקדצו הבצק ,שדקה :ןטלאטשנא ןמרַא יכילטפשניימג ןבאה ריוװ רדא

 ךשמ ראוצ דנוא השעי רשא ךרד ופ לע הלהקה הבוח ונײהד .ןלהאצב ריװ ןסימ יטשרע

 ךרע יפ לע סלאפנבע ,םסויה ימי 92 ןטלהרע ריוװ ןסימ רמונו ןזחה ברה םינש (319) הרשע

 .השעי רשא דחא

 .וב5 ונבדי רשא ןתי דחא לכ קר ,ןדרעוװ ןגנואווצנ דנאמאינ רבא ןננעק הבצקו שדקה וצ

 תושר רבא ,םדיב תושרה ,הנה רע ונתנש ומכ הנש לכ תתל ןדניברפ ךיז הלהק יצנאנ איד ליוו

 ףע ןעוו ,טהוט טכיצרפ ךיוא רבא רע ללאפ םכלעוו ןיא .ונממ ודי תא ךושמל דחא לכ דיב

 .רובצה תפוקמ ןוזנ תויהל וא אפרהל ,טקנארקרע רדא טמרארפ ותחפשממ דחא רדא

 רמונגו ןזחו ברל 'יחמ קיפסהל ןדרעוװ ןגנואווצנ דנאמינ ןאק רמונו ןזחה ברה תומ ירחא

 םיטחוש םיעבראו םינזח םירשע ,םינבר הרשע רפסמ יתמ וא בור וא -ובצה לכ ליװ .דחַא

 ראנ ךיוא רדא רמונו ןזח ןייא בר ןייא רימ ימצע ינפב ןאק ךיא .םדיב תושרה ,ןטלהרטנוא

 ןא יטרהעלגסטפער שלא דניז דזיד .טצעזננא ךלמה םדוקפב ןדרעוװ םינייד ינש רונ .ןטלה ןנייק

 םקוח 'יהי ןעמל ערמ ביכשו אירב תאווצו ןישודק ןיטינ ביטב תעדל המה םיבייוחמו ,ןהעז וצ

 םיבתכנ 'יהי םיבתכה לכו ,ןייז ישטייד יכילטנדרא ןסימ שזיד .םהיתואכרעב םורטשה לכל זועו

 ךיוא םוגרת ןושלבו תימרא ןושלב ךאנ ךיז הבותכ "ניוז רדעי ןייא ןאק שע .זנכשא ןושלב

 .טיבתכ ןש ט יי ד שיוא רונ רבא ןאמ ןאק ן גאל ק .ןסאל ןביירש

 איד רביא טכינ רלטעב יטרדנאוועגנייא ידמערפ ליײוו ,ףיוא טרעה יהרפו יחראל הקדצ

 ררא סענעססעגרפ סעטלא ןייא ןדעדנאז ץטעזעג סעיינ ןייק טזיא שד .ןדרעװ ןססאלעג יצנערג

 דומלהה ימכח "מיב םגו ןרדנעל ןללא ןיא שיואכרוד סעכלעוו טקידע סנמאקעג טכַא רעד סיוא

 /4466ת8100645, 816 26ס!סזתמ 86ז ןטם. ,רע דנעל דיר 8 :עקידרעטַײװ סָאד רַאפ לנֿפ 42
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 ,רעלאטסכיר=-ט*ה 4
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 םיינעפ ו"ק 5ש ינב ןב ו"קו תרחא ריע יינעל םימדוק ךריע יינע ורמא םה םנ יכ ד:אפטאטש

 ,הקוחר ץראמ םיאבה םידורמ

 דנאמאינ םראד אזלא ,ןדרעוו טרהלעג יכארפש רשטייד ןיא סומ ,טריוװ טרהעלג שאוו סללא

 אלו ,ןילרבמ םידמולה ןתוא ולכ רבכ תמאבו .ןמהענ רטסיימ ףאה םנייז וצ יבר ןשינלאפ ןייא

 .םיזנכשא םירוחב טאה הלהקה בור .ריעזמ טעמ םא יכ ואצמי

 .םעה לע ךלמה אטמ תדבכה וא תד ה תסי ר ה ,דניירפ רביל ,ןיראדיה דימ איז ןכוז

 םידוהיה יכלעוו ,ןבײרש הנשל ט*-ר ףלא רשע הש מח ןמ איז שאוו רטייוו יהעג ךיא

 רהעמ דנאמאינ שד תעדי התהא .סינדנאווב ידננלאפ סע טאה םזיד טימ .ןללאז ןלהאצב רהעמ

 דנוא 1?ןערוי ײלצנאק .ןרהיבנ סנאיסעצנאק ,םעפ לכב דנואו יטנאק ןצעזנא םידלי דנש סלא

 בוצקה ךלמה תסמ ץוח הנש לכ ךלמה רצואל יטכארב שזיד .,יטסומ ןלהאצב ??ןייש איורט

 נײא ךיז איו טאל טאל הנשו הנש לכב הז ךס יטלהאצב םירוהי ללכ טסײה שד 0

 ,ןללאז ןרעה ףיוא ונירחא םיאבה לכ7 הניתנ איד--ןרעה רטייוו איז א"וו---רונ ןעוו .יטצעזנא

 ז 13500 ןתוא ןב קלחכ קלה רדניק ירהיא ריפ ךרע יפ לע תובא יתב יניצעי איד ןסימ אז

 .ןטלעֿפ ווירב ןופ םוס רעד} . . . . . .ךילקריוו ילאצב ךיא אזלא טצעזנג .םהייה ומי לכ ןלהאצ
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 םסז!ומ 4. 30!ס8 1612 1799, ן1פזזמ א{סץסז תקסז
 גת (2|!סקהט

 אצוו טזיא גנוי רעד ארומ בָאה ךיא ?ןא ןושרג טימ ךיא גנאֿפ שאוו ,ןבעל רהעווש.

 ןעד ףיוא נאט ןעצנאג ןעד רימ טפיופ רע דנוא ,ןהענכאנ הסנרפ ןיימ סומ ךיא .הער תוברתל ,

 ? ןייז תילכח ןייז דריוו סאוו .םורעה ?לָאװ ,

 ןיוש דריוװ רעד 4,ל*פ דוד 'ר ןא יכפירב ןייא ביירש ךיא .השקטשינ םאדייא רביל ןיימ,

 -טאנ ,ותרותו 'ה תכאלמב וליעוהל ,ןהעג רדח ןיא ןושרג ללאז גאטטימראפ .ןגראז ןהיא דיפ ,

 טנרעל ןכאזסננולדנאהו ??טראקדנלו תונובשח רע טימאד ,א יי ז אייב גאטטימ ,

 ,ןכארפשנ ןהאזדניווש םרהיא טימ איז ןבאה ,דניירפ רביל ןיימ ,ראפ רימ ךיא יללעטש אז

 .ןבירשנ רימ ןא ץרעמ 24 טאפ ףירב ןדהיא דנוא ןממאנעג ריפאפ ןנאבלטריפ ןייא ףיורד ןבאה

 :טסנרע רהעז ינייא ךיוא טאה ,טאה עטירז יכילרעכעל רהעז ינייא יכלעוו ,יכאז יזיד

 א"יב גאטטימדראפ רע אוו ,ןקיש ןילרב ךאנ ןהאז ןערהיא ןלאוו איז .יטפאהטסנרע רהעז---יטפאה

 גאט ןבלאה ןענעש ןנייא רערהעל ןכלאז ןרעדנא םנייא דננריא אייב דר*+י א 4החמש ר"ב ריאמ 'ד

 .טכינ טהעג שד ?ןייז עלוש ןכילטסירק רנייא ןיא רעד ללאז נאטטימכאנ דנוא ,ללאז ןגנירברצ

 קנאג ןיא ,רענעדישרפ ץנאג ןיײא ,רדדנא ץנאג ןייא דריו ןטלאטשנא רזיד ןדעי דנייא ןיא

 ,ןדרעוװ טקיררעפ טלעוו רנייא ןיא רע ללאז גאטטימראפ .ןענאצרע שנעמ רעטצעזעג ןענעגטנע

 ,טכירפש שדדנא ןאמ אוו ,טבעל רע ןיראוו ,ןכילקריוו רעד ןיא סלא ,טהיזסיוא סדעדנא סללא אוו

 סלא טניטפעשב ךיז ןגניד ןרדנא ץנאנ טימ דנוא טלעהרטנוא ךיז שרעדנא ,טלעדנאה סרעדנא

 ,ןעיירש דנוא ןנייוו ןטסירק איד רביא רע ללאז נאטטימדאפ .גאטטימכאנ ןאפ טלעוװ רעד ןיא

 :ןגאז רע ללאז

 דבאלו נרהפ ,?בוי הבטל ןאצכ ונבשהנ םיונב סלקו געל ונייה יכ הארו םימשמ טבה

 .הפרחלו הכמלו

 ,ןעגנולָאצּפָא-לּפמעטש :טנײמ ,ַארוי.ײלצנַאק 4

 .ןישודיק תדוצּת :טנײמ 45

 ,רעדנעלדירֿפ דוד 4

 .עיֿפַארגָאעג 7

 ןרעטש ץירָאמ 25 ;רעניבַאר-סדנַאלרעביױא םנוֿפ ףליהעג (1820--1744) החמש 'רב ריאמ 8
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 ;ןענרעל רע ללאז נאטטימכאנ דנוא

 אור ,טזיא ךיילג סעללא ץטעזג םעד ראפ אוו ,ןבעל גנורינער ןזייוו רנייא דטנוא ריוו שד

 טקירדרטנוא טכינ דנוא ,טאה יטכער יכיײלנ ןטשריפ םעד טימ רקרעוודנאה טסגידדינ רער

 .ףדאד ןדרעוו

 םוא טאה ןדנופענ השקונ ץמח רע ןעוו ,טזיא ןיד רעד איוו ןנרעל רע לאז נאטטלמראפ

 רע לאז נאטסימכאנ דנוא ,ןאק ןכאמ טונ דעדיװ טטאנ דאפ עדניז עזיד ןאמ אידו דנוא ,הספ

 איד רביא ,דניז סנריהעג ןטנארבדעפ סענייא ןטרובענסיוא יצעזעג ןכיילגרעד יללא שאד ,ןענרעפ

 ךרודאד רונ ןאמ שד דנוא ,טרענרע ךיז טכינ אװ ,טלעכעפ שנעמ יטטכוררעטנוא רעססעב רעד

 ךאנ ןעשנעמנעבענ ןנייז דנוא ,טרעלקפיוא טסייג ןנייז ןאמ ןעװ ,ןַאק ןכַאמ גיללעפעג טטאג ךיז

 .טנוד ןטפערק ןללא

 טסלעוו ? ןבענ ללאפאדיב רע ללאז ןרהעל ןכלעװ + ןנלאפ שנעמ עננוי רעד ןונ ללאז םעוו

 רַאפ ןייא סיוא 4295 רביל ןיימ ןהעז איז :ןעמדיה עטפערק דנוא טייצ רע ללאז טכיררעטנוא

 ןלהעוו ןדייב ןאפ סנייא אדז שד ,עטנ:עק ןרהעמרפ ןדנעזיוט ןעליפ טימ ךיא איד ,ןליפשייב

 אייב ןסימ אדז ,טסייה שאד ,ןעססאל ןהיצרע רוחב םוצ דניק רהיא ןסימ איז רדעווטנע ,ןעססימ

 טייוו אז םוידוטש רעזנוא שאד ,דניז הלוגס םע ןייא ריוו סאד ,ןסאל ןעהוצרע ןהוא ןביולג םעד

 ןאמ שד דנוא ,ץקראה לעמ םימש הובנכ ,טזיא ןעבאהרע וססינטננעק ישדנעלדנעבא יללא דביא

 ,ןהיצרע טלעוו רזיד וצ ץנאנ ןהיא ןסימ איז דדא :ףרַאד ןמהענ ידנעה איד ןיא ךוב שטייד ןייק

 רדא הליקסב תנודינ התניזש ןהכ תב ינייא בא ,ןסאל טייהנעססיוונוא רגיללעפ ןיא ןהיא דנוא

 ,םונ אז ןעבע רע ירהערו אז ,ללאז ןדרעוו ןענאצרע גנוניימ רערהיא ךאנ רע ןעוו .טזיא הפירשב

 הוש ץנאט םנייא טימ ןרעדנא ןעד ןראפש דנוא לפיטש טימ סופ ןענייא ןעד ןהוא איז ןסופ סלא

 .ןענרעל ןעצנאט ךאנ ןטייר רעדעוװ דדיוו רע .ןדיילקעב

 רבא ,ןנרעל תופסותו ארמנ ןיוק ןהיא ןסיל דנוא ,ךאנ ןירד ןבעג אדז ,ךיוא טצעזנ רבא

 ןעטַאנָאמ 6 ןיא עדניק םרהיא סייא סאוו ,ןגאז ןנהיא ךיא ללאז :ךורע ןהלושו שמוח ךאד

 ןייק ךיז טביג ךורע ןהלוש דנוא שמוח טימ ןעד ,ץראה םע ןײא ךילטשרע !טזיא ןדראוונ

 איוו דלאבאז .טײצ רעד טסיינ םיא טגיל סאד דנוא ,ץקל ןייא סנעטייווצ .בא ס'ההמש 'רב ריאמ

 ןיא דנוא 5,רעפא איד ןזח רעד ןענהיא אוו ,ןנהאוו עססאג ןדוו דנייא ןיא טכונ םידוהי

 ,ןנהאוו םימעה ןיב דרופמו רזפמ םידוהי דלאב אז ,טטירטרעפ -:עודַא רופארב ענייא ךתוכלמ

 דלאב אזלא ,ןהעג וצ עדארַאפכאוװ יד ףיוא דנוא אידעמאק איד ןיא ,ןעבאה טייהאיירפ איד

 םתוצמ איד עלא דנוא ,ןוהט וצ הלפת ,ןדיײילק וצ ךיז ,ןכערפש וצ רינאמ ערזנוא ןנהיא דריוו

 רהיא שד ,ןגרוברעפ וצ טכינ ןנהיא גאמרעפ ךיא--רדיוו וצ דנוא ךילרעכעל ניטסעל תודעמשה

 דנוא ,דריװ ץל ןייא ,סרוקיפא ןייא ףוצה ןייא טכינ ןטאנאמ 6 ןיא וכלנניי רעיונאלנ בושח טונ

 שאד ,טביולנעג עבאה ךיא ,ןגאז ללאז ריאמ 'ד דניידפ ןיימ ,ןמהענ ךימ רביא ךיא ללאז שד

 סאוו ןונ דנוא ,ללאז ןדרעוװ ורצוא איה *ה תארי שד ,ןגראז ןהיא ריפ דריוו דוד *ר דניירפ ןיימ

 ! ריכזהלמ סה ?ןדראוועג עדניק םעניימ סיוא טזיא

 טונ אז ןעבע טכינ רע סאוו ,ןנרעל טוטיטסניא םנייא ןיא רע לאז סאוו ,ךילדנע דנוא

 םנייז ןופ רימ איז איד ,ןבארפ איד ?ןאק ןנרעל ןלוש ןכילטסידק ןרהיא ףיוא איונאלנ ןיא

 איז ןסאל .ךילמיצ אז ךאד רבא ,איירפרעלהעפ טכינ ךיליירפ דניז ,ןבאה טקישעגנייא ןביורש

 דנוא איהפאדנאטרא ןיא ןהוא ןסאל דנוא ןטאדידנאק ןנייא ןמהענ ,איונאלג ןיא רממיא ןהיא

 דממיא ךאנ רע ןאק ,טזיא עדהאי 12 סלא רעטלע טכינ ךאנ רע ןעוו ,ןטכיררטנוא שיזעצנארפ ןיא

 טוג ןגיוא ןדהיא רטנוא דנוא ,ןעננירב וצ טדאטשרעטאפ דנייז ןיא ןצטונ טימ ערהאי רַאפ ןייא

 ךיא ןעד ,ןעהעגטנע טכינ ךיליירפ רע דריו ןעקנעדאיירפ םעד .ןדרעװ ןנאצרע םארפ דנוא

 ,ןטרײצ עגיצעי ערזנוא םיוא גינעוו אז ןססַאפ תויעמשה תוצמ עדזנוא ,ןנהיא סע עלאהרעדירו

 ,דנַײרֿפ 49

 .ערעּפָא 0

 .עירא-רוװארב 1
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 ענײא ןרהאי ןהעצ ןיא ,ננוניימ רניימ ךאנ ,סאד ,ןסינג ריוו איד ןטייהאיירפ רנוא ןעטטיז

 סנוא ןננעק ריוװ .סומ ןהענראפ סיואכרוד םידוחי רטנוא טכיזקיר רזעינילעד ןיא ןאיצולראווער

 ירזנוא ,רהעמ טכינ ריוו ןבאה תובישי ,טנרעלג טכינ דריװ דימלת רעד ,ןטלאהרע רהעמ טכינ

 דנאמאינ ןילרב ןיא דריוװ ןערהאי ןהעצ ןיא דנוא ,טפארק דנוא טכאמ ענהא ל"ח דניז םינבר

 המודכו ,טזיא אכריס ענייא סאוו רדא ,פ"העש ץמח טזיא גניד ןייא ריפ סאד סאוו ,ןססיוו רהעמ

 .תובברלו תואמל

 ןיא דנוא ,ןבאה טטאטש 15 ןיא יונאלנ ןיא סומ ,טעהישג ןרהאי 10 ןיא ןילרב ןיא סאוו

 וזמ ידו ?םאדרטסמא ןיא דנוא ? גרובמאה ןיא דנוא ? גרעבסנינעק ןיא דנוא ז איולסעדב

 םיא ךאנ ןבעפ םינבר ערזנוא ,דניירפ ררייהט ןיימ ,טגאזנ ןנהיא סע ךיא עבאה טפא איוו

 ןנהיא ןעבענ דנוא איז םוא סאוו ,ןעססיו טכינ ןללאוו רדא ,טכינ ןססיוו ,טרעדנוהרהאר 2

 ,םירדג סעללא ןכאמ ריװ ,םיוא רענעש דנוא איינ ןעיוב ,ןייא ןסייר תומוא עללא ,טהענראפ

 ןשיטילאפ ןטסעיינ איד ךיוא .?"דו ,רעימ ריזח הנמסרכי יכ דע ,םוקמ ספא יכ דע ,רדנ 5ע רדנ

 .טנעדרא רעסיוא ןנייא טלערו ןעצנאג רעד גנוממיטש עזאינילער איד ףיוא ןבאה ןנאוצולואוועד

 עססיווג רביא טליײהטרוא ןנאז יהאנאיײב ךיא עטכעמ דניק סדעי דנוא ,טבאהג סולפנייא ןכול

 טזיא םילכ אשונ רומח סלא סטכינ רעד טראבאיורג רכנאמ סלא רגיטכיר דנוא רעטיישעג ענניד

 ןביילב ידוהי רבושח רמארפ ןייא דניק רהיא סאד איז ןללאוו ,דניררפ ררעייהט ןיימ ןיינ

 ,ןהיצרע רנריבטלעוו םוצ רבא ןהיא איז ןללאוו ,יונאלנ ןיא אי ןהיא איז ןטלאהב אז ,ללאז

 ןנעלג סטכינ ןכילרעסייא םעד ןא סאד ,איז ןביולג דנוא ,טכינ איירקנעדאדירפ ענייז איז ןטכריפ

 ןיא ןהיא איז ןקיש אז ,דריו שנעמ רטניזנ שילאראמ ,רכילרהע רטונ ןייא רונ ןאמ ןעוו ,אייז

 ןיא רטרעוו יזיד .ותרופו 'ה תכאלמ ןייק דנוא יבר ןייק ךיוא ןאד רבא :רעה ןעמאנ סטטאג

 .ןענייק ראנ טכיײלקיפ ןבאה דנוא ,ןיז ןכילטייד ןנייק ןבענ ,טצעזרביא יכארפש רשטייד

 יגלי9 ,.ר האכ ער :

 אז

 םסזוומ 8. קז! 9 ן1פזזמ 8!סץפז !קסז (ג!028ט

 --טֿפירטב ??לעניצרעט ןטמילבנ דנוא טיממאס טּכינ רע ןעוו--?סכעוו ףםירב םרזנוא טימ

 .ננעלעננא ןרדנא ןיא ןנהיא ךיא ןכלעוו ,םירב רטצעפ רעד טזיא שזיד דנוא ,עדנע ןייא שע טאה

 רענרע דנוא רטַײװ דנאמאינ סע טאה ,ןבעגנ סע איד ,ןטסיפאס ןללא רטנוא--עביורש ןטייה

 ןילרב ךאנ טכינ לקנע רהיא איז סאד ,ןאמ רכילרהע סלא ןנהיא עביירש ךיא .איז סלא ,ןבירטנ

 ךיוא ןטייצ ןרזנוא וצ לייוו ,ןאק ןביילב ידוהי רמארפ ןייק רע ליײװ ,ןעללאז ןקיש ןהיצרע םוצ

 הטרעוו ןרהיא תויעמשה תוצמ איד ,ןעללַאפ ןגיוא ןעד ןאפ ןעפפוש איד ןטסניטכיזדעלב םעד

 קוניח םענייא עכלעוו ,ןזייווב טימ ץטאז ןניימ ןנהיא ינעלב ךיא ;ןסימ ןרהילרעפ דנוא ןרהרלרעפ

 ןסעד ןא .עכאמ איז םוא ךימ ךיא טנידרעפ איו יקנעד דנוא ;ןססימ ןטכיילנייא ומוי ןב

 ,םירב שדקה ןושל5 ןנײא רימ ןביירש ,ןנײײװש לליטש טימ סעלא סאד איז ןהענרביא עללעטש

 ףיא :ךימ ןגיטכיצב דנוא ,ןאק ןעללעטש רעיילש דנוא קעד רטנוא שביה סעללא ןאמ ןיראוו

 ךימ איד ,רדריה ענעללאשרעפ טסננעל ףיוא ןגנוזייוונא רימ ןבעג דנוא ,סורוקיפא ןייא ערעוו

 טזיא !ךילרהע סאד טזיא .ןקישקירוצ טסעטארפ םערטיב טימ ךימ דנוא ,ןננעק ןגידירפב טכינ

 + טלעדנאהעג ניטכריפסעטטאנ שד טזיא ?ךילטפאשדניירפ סאד

 רע ןעוו ,ןַאמ רגידריוװסננורהערפ טסכעה ןײא רימ טזיא ףאזאליהפ סלא ם-במר רעד

 אוהו ,תודימה תולעמ תומלש :טזיא ןטייהנעממאקללאפ רכילשנעמ דארג יטסכעה רעד :טרהעל

 ןמ ןימה הז לא עינהל קר םניא תוצמ בור .םתלעמ תילכת לע אוהה שיאה תודימ !'יהיש

 לא קוספ לע ושוריפב/ רע טרהעל סכילפערטראפ ךאנ .אייב םהיא ךיא עללאפ אז ;תומלשה

 ,רעדנעלדירֿפ 2

 .ןֿפָאטש--לצניצרעט רֶעטְמיִלבעֶג ןוא טיממַאס 5
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 תלוכיה יפכ םשה תנשה לא עינהל אוה תמאב ?להתי ֹוב רשא םדאה תומלשש /רמונו 5התי

 ,איחה הנשהה ירחא תכללו ,איה ךיא םתוא וניהנהו םתוא תואיצמהב ויאורבב ותחנשה תעדלו

 .רמונו םשה תולועפב תומדהלו ,הקדצו טפשמ דסח תושעל דימּפ םהב ןוכתיש םיכרדב

 ךיא ,יטטעה טבעלג טייצ רנייא ןיא רימ טימ רע דנוא ,ירעוװ ןזעוװגנ טשריפ ךיא ןעוו

 .סיוא ןאוסנעפ עסאדג ענייא דנוא טמיירננייא טסאללאפ ןניימ ,ןעממאננ רימ וצ ןהיא ידדירו

 טעטראענסיוא אז טייצ רנעי וצ ןהאש סאוו ,לארשי קלאפ עביל סאד רימ רע טימאד ןבאה טצעזענ

 .עפלעה ןטייל נעוו ןטכער ןעד ףיוא ,ראוו

 ךיא ,ןנאלשפיוא הקזחה די ןייז להאמ סעניצנייא ןייא ןעפדיד רונ עטטעה ךיא רעבא

 ;ןעזעל ןיראד ןיד ןניצנייא ןעד ןעפריד רונ עטטעה

 החוד ןוממ דוביא ןיאש ,בייח ןוממ דוביא ינפמ התוא הבכמה ,תבשב הלפנש הקילד,

 וליפאו ,טהלת שאה 'וחיניו ותומי אלש ידכ םדא ינב ואצי ךכופל ,תושפנ דובוא אפא ,תבש.

 54,הלוכ הנידמה לכ תפרוש.

 םעד סיוא .ןססימ סיורעה עזיוה םעד סיוא ללאפ דנוא ?לאנק רימ יטטעה ןאמ רעד דנוא

 יט נע 55:טריננאזער אז עטטעה טשריפ ךיא ןעד .יצנערג איד רביא םהוא טימ ךיילנ ,ןיינ ! עזיוה

 איד ןדניצ עזיד .רעננערבדראמ איד איוו רענרע איז דניז ןאד ,ןאיצאנ לנייז םהיא טנלאפ ר דע וװ

 דנאל עצנאנ סאד רימ ןסאל ינעי ,עכאר רעכילטפאשנעדייל סיוא רדא טכוזניוועג סיוא רעזייה

 ןרער ענייז ןא ךיז טרהעק קלאפ ןייז ,ר ד א .ןננערבבא ןאיגילער רנעדנאטשרעפ לעביא סיוא

 ? רערהעל רעד ןעד טצטונ וצאוו ,טכינ

 ,רניא ריאמ 'ר רדא סישנַאנג לאפר 'ר רכלעוו ןעד ,ללאפ רעד טזיא יטצעל סאד דנוא

 ןייזלהאוו דנוא ןגעמרעפ סע ןעװו ,םבמר םעד ןא ךיז טרהעק ןאמ רנולק רדא פפאקמוד רכלעוו

 ? טלינ עולימאפ רנייז קיפג דנוא

 עדנוזענ איד ,ןעצטעזג ןכלאז ןעללא ןאפ טלינ ,טלינ ןטסנירבסרעיײיפ ןעד ןאפ סאוו

 .ןאראד טינ ךיז טרהעק לדנוא ,סיוניה ןעטייקנידניפציפש עכלאז עללא רעביא טהענ טפנונרעפ

 .ערדנא סאד סלא ,טזיא רעכילנוהט דנוא רמעווקעב ,רניטכיוו ענייא סאד ןנייא םעד סאד רונ

 אוו ,גאטעהור םוצ טצעזעגנייא טזיא תבש רעד :אז טריננאזער דנאטשרעפנעשנעמ עניימנ רעד

 ,טזיא יזיד .ןעללאז ןקנעד ננוממיטשב ערהאוו ערזנוא ףיוא דנוא ןעהור ןטפעשענטלעוו ןאפ ריוד

 רביא דיור ןעללאז תבש ןא .ןעכאמ וצ ךילקילנ טפאהדרהאוו ןעשנעמנעבענ ערזנוא דנוא סנוא

 איז ךילנייפ איוו ,עמהאנרעביא רערהיא וצ סנוא דנוא ,ןקנעדכאנ ןטכילפפ ערהאוו ערזנוא עזיד

 ןללאז ,ןטכילפפ איד ר ביא ןעקנעד סאד רעביא רעבא .ןרעייפנא ,ןגעמ -?ןעקניד ךיוא סנוא

 סומ אז ,ןאק ןטטער תבש םא אזלא ךיא ןעװ .ןעמיוזבארעפ טסבלעז טכינ ןטכולפפ איד ריוו

 ,ערריא ךימ טרהיפ רדא ניטלעפנייא זיא ,ליו ןרהעלב ןרדנא סנייא ךימ רעוװ ;ןטטער ךיא

 ./ןייז וצ ןזעווג םבמר םאפ ללאפ רעד טנייש סעטצעל/ גנוגלאפרפ רטסירפ ראפ ךיז טעטכריפ רדא

 רעד רע ,רכשב וליפאו ,תבשב 'יוגה תא ןידלימ ןיא ;ןרהעל ףאזאלופ רעד טסנאז יטננאק איו

 ךיז רע ןעו ,טאה טבעלנ רע אװ ,עפאה םעד ןא ןהיא ןאמ עדריװ !ראוו טצרא טסבלעז

 ןזיהרעפ עדנאפ םעד סיוא גיוהע ףיוא טכינ ??,ןרישוקא וצ ןידייה רנייא ,יטטעה טרעגייוונ

 : םיכובנ הרומ םענייז ןיא טנאז טסבלעז ם"במר רעד ,רע +ןבאה

 םודימ לכ אצמנ ,םדא םע קסע ול ןיאו ,ודבל דמוע םדא ינבמ דחאש ךבל לע הלעי ךיא,

 "רבדב והומילשי אלו םהל ךירצ ןיא תוליטב תודמוע תובוטח,

 איז ןעלפאוו רבא !ןנינייארעפ הקזחה די םיא ןעצטעזנ ןענייז טימ סאד ךיז טסעפ איוו

 המה אלו ,םדא םיורק םתא י/.יטפלאז ןגאז סאוו אז ךיא סאד ,יבב5 לע הלעיו אל !/ ןענאז

 + םדא םיורק

 .וצרעד הנשמ דיגמ ךיוא ;'ג 'ס ב*י קרּפ ,תבש תוכלה ,"הרות הנשמ, *15 4

 ,טרינָאצר 55

 ,ןטכודסיוא 5

 ,ןרעשוְקַא = 7
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 ,ןאק ןטלאהבא ךימ סאד ,טלעװ רעד ןיא ץטעזנ ןיק יננעק ךיא : טראוו םנייא טימ

 ןטפאה רבא ןונ ,ןלליפרע וצ ,ןעדאוו ןטטאטנעטטאה סע ןעװ דנוא ,ןשנעמ ןגעג טכילפפ עניימ

 סאד ,ךילגעט גאט ךיא עהעז ןונ ,בא ןטכילפפ ןניימ ןאפ הזה ןמזב תויעמשה תוצמ איד ךימ

 ןטסנעש ןעד ,ןהענ עשא דנוא קאז ןיא ,ןענוװַאד ןעדנוטש אייווצ ,ןגעל ןיליפת לאו ייווצ ןאמ

 ןַײא ךאד דנוא ,ןבאה רטייוו אז דנוא הרית רפס עטסניטכערפ יד ,תוצמ יטסרשכ איד ,בלול

 טימ עטייל איד ןבע סאד ,עהעז ךיא .רהעמ ךאנ אי .ןאק ןייז ןעשנעמנעבענ עניײז ןעגענ עקרוש

 'יעשי טימ טכינ ךיא סומ .ןטערט ןסיפ טימ לאראמ ירהאוו איד הדמולמ םישנא תוצמ ןרהיא

 58! והרחבא םוצ 'יהי הזכה :ןעפורסיוא איבנה

 ימ ,ךילהאב דוני ימ :ףיוא ל?יהלאה ררושמ ןעד ךיוא איבנ םעד רעסיוא עגאלש ךיא

 -סדניק ןיא ןמאקמוא יוג ןעד סאל !רננעז עכילטענ רעד טעטראווטנא סאוו :ךשדק םוקמב םוקי

 ,תרדועס שלש ןוזמ ליצת ,טזיא תבש ילולב הקילד איד ןעוו !ןעננערבבא סיוה ןייד סאל ? ןהטענ

 ךווא סאוו ,טכינ רימ רע טגאז רדא 69,תהחא הדועס ןוזמ תיברעב ,תודועס ינש ןוזמ תירחשב

 -בודו ,קדצ ?עופו םימת ךלוה :טנגאז רימ ד:אטשרעפ רטכילש רדנוזעג ןיימ דנוא סעטארקאז

 -- -- 61?ילוכו ,ילוכו ךשנב ןתנ אל ופסכ תא ,ובבלב תמא

 הדותהו ה אובנה :עטראוו רטניה ךייא טקעטשרעפ ,ןענאלאעט ןררעה רהיא רעבא

 טזיא סאוו .עטדאוו עדהוא דנריז סאד ,םהרבא ערזמ טומתה אלש דתי םימשה ןמ

 לליוו אז ,טוג ,טרהיפ ךלמה דודו ייעשי ךימ ןיהאוו ,ךימ איז טרהופ ?הרות ענייא רופ סאד

 ארוו ,טייקניצרעהטראה ראג רעדא גווצ סענרעבלא רבא ךימ איז טרהעל .;ןמהעננא איז ךיא

 ךילרהארו .ץרעה ןיימ דנוא ףפאק ןיימ איז טפריוורעפ אז םיניד עטרהופעננא לפמעסקע םוצ ןעבא

 ראפ טפרול טכיזעג סאד דאפ ןעקסאמ עצראווש ךיײא טקעטש רהיא ,רדניק יד איוו רייז רהוא

 --ךייא ענלאפרעפ לפייט רעד ,טביולנ דנוא ,טקערשרע ,לעניּפש ןעד

 ןעללאוו איז .טכינ איז עכיורב ךיא ,איז ריפ טוג ,איז ןנאז לשמבו הדחב םהירבד בור

 עקנאד ךיא .ןגנירדפיוא עריטקעל רוצ ס2לארשר תיראש ןעד דנוא בוט בל ןעד רממיא ךאנ רימ

 ךיא .רביײרשטכישעג ןכילטנעדרא ןנייא דנוא ס?רעיושוצ ןשילגנע ןעד רעביל עזעל ךיא .ןהעש

 ךיא רבא ,ירזוכ ןעד יצעש ךיא ,ײהב ןעד יצעש ךיא ,טריפאזאליפ רע אוו ,ם"במר ןעד יצעש

 רכילדנירנ ,רעססעב ,טמאקנא סע יכלעוו ףיוא ןכאז איד רעללעטשטפירש יראיינ סאד ,ךיוא ס'ייוו

 ,סיוה םרהיא ןיא יונאלג ןיא ךיא ןעוו ,ףוס 52 פוס דנוא ,ןבאה ןנאדטענראפ רכילטייד דנוא

 ךיא ןיב אז :ענארפ ירזוכ דנוא 'ייחב םיכובנ הרומ ךאנ דנוא ,עהענ בר ןענגייא םרהיא .אייב

 וניברו ףסוי וניברו םיבמר טלעה רע ןעד ,ןדרעוו וצ טגינייטשג סרוקיפא סלא ,רהאפנ ןיא

 .םיסרוקיפא ריפ איירד יללא אדוהי

 ךאנ ריוו אד דנוא ,ךילרעססעברעפנוא דניז איז .גונג סלא רהעמ דנוא גונג טימאד דנוא

 טימ פארב ריה סנוא איז ןסאל אז ,ןדרעוװ ןמאק ןמאזוצ טכינ טלעוװ רנעי ןיא גנוניימ ררהיא

 ןסאל דנוא ,ותכאלמבו 'ה תרותב לקנע רהיא איז ןעהיצרע .ןעלדנאה ללעניצרעט דנוא טיממאס

 וצ טפנונרעפ ןגנירגנ רניימ ,טעהעטשעב ןיראד סעכלעוו ,ןעסינג טכעררנריב ןיימ ריה ךימ איז

 תיוא דרנ ןאמ סאד ,גנוגייצרעביא רניימ אייב ךימ איז ןסאל דנוא ,ןלדנאה וצ ךאנראד ,ןנלאפ

 ןעביולנ םרהיא ןיא איז לליוו ךיא .ןאק ןברעוװרע ?עממיה םיא טכעררגריב סאד נעוו טעניימ

 טפאשדניירפ רעטרעדנימרעפנוא טימ סטעטש ירדראהב ךיא .ןעכאמ ןעקנאוו טכינ

 9. 'ד להאוו איז ןבעל

 .5 ,ח"נ היעשי 8

 .1 ,ו"ט םילהּת ,ךלמה דוד טגײמעג 9

 .ה"כ--'ב 'ס ,ג"כ קרּפ ,תבש תוכלה ,"הרוּת הנשמ, 60

 .5 ןוא 2 ,ו"ט םיִלהּת 1

 "לארשי תיראש . .אנזוּפמ םוקילא 'רב קחצי ןוֿפ *ֿבוט ֿבל, שידַיי ןיא רֿפסירסומ רעד טנײמעג 2

 טֿפָא םיא ןעניֿפצג רימ ;(1741) א"קּת םַאדרעטסמַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ,יולה המלש 'רב םחנמ ןיֿפ

 .ד ע ר --- .ןוֿפיסוי ןשידַיי םענוֿפ לײט ןט2 ןיא

 .5ט601840ז אמּתסמ טנײמעג--רעיושוצ ןשילגנע םעד 63
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 116זזג 2/סץס; 226ז ֹומ (21092ט םסזומ 46ת 4? /גטקט5+ 99-

 ןממאק וצ ףירב ןנייא שיוא טדופקנארפ ןאפ ןהאש רימ ןבאה איז .דניירפ רביל ןיימ

 הנדרת ךיניעש ,ןקרעמ ךיא יטנאק ליפ אז רבא ד:אטשרפ ליפ טכינ ראווצ ךיא ןיראוו ןסאֿפ

 עטלהרע ךיא ס?רללעט םכחהל בל תלחמ תרנא יפרבח רבנה ינאש ,ךל ורמא דכ לע העמד

 עדונ יכ ,ב5 בוטו המש ךתוארל טדדנואוורפ אז ןבע ןיב דנוא ,ןביירש ןייא רדיוו לומחא םויכ

 יתעדר אל ,הלחתב ךרעצ לדנג הז המל יתעדי אל םא .ל"נה תרנאה יתרבח אל רבגה ינאש ךל

 איד .וליצר אלו וליעוי אל רשא והיבו והות ירבד דניז שזיד סללא ךאד .השוע המ ההמשל תעכ

 רעװ :;ןײז טכינ טללעטש ףיוא טפידש יסנאנב איד סלא ןננוכוזדטנוא ןכלאז אייב ףראד ינארפ

 טימ ,טסייג טימ איז דניז !ןפפאשב ןגנוכוזרטנוא איד דניז אידו ןרעדנאז ?ןבירשג איז טאה

 םעד טימ ןעמיטש ןגנוטכארטב ינגייא ,ןהעטשנ סומ ךיא דנוא ? ןבירשג טפנונרפ טימ טייהרהאוו

 ךאנ ןגארפ וצ סנעטסנינעוו דימ טזיא ןמהאנ םעד ךאנ דנוא ,ןייארביא רהעז וצ רונ רססאפרפ

 ,טבאהנ גוננ יטופסיד ךילאיירפ ריוו ןבאה ןטסבלעז אירעטאמ אוד רביא .ןללאפנ ןייא טכינ ראנ

 ןאפ ,םיעשרפל די תניתנ ןאפ ,לודנה םשה לולח ןאפ ,ידנירג רעד טאטש ,איז יגנל אז ןייללא

 שטכינ ןנהיא ידרעדו דנוא ,ןטראווטנא שטכינ ןנהיא ךיא ןק ,ןכערפש ארטעצ טע רקיעב זרפוכ

 הרב ןנהיא ךיא סיווב אז .ןטכודפ וצ ליפ טכינ ןנהיא אייב טפיוהדביא ןנייש ידנירג .ןטראווטנא

 טלא שטכינ ןנהוא שיוא ,ןקיש ןיל-ב ךאנ איונאלג שיוא לארשי ינב ירענ איז ןעוו שד ,רחשכ

 שאוו .ןננעק ןהעטשטנע ,םיסמוהו םילזוג ,רקיעב ירפוכ ,םיעשופ יטנאנג טסבלעז ןנהיא ןאפ אז

 םוא ןבאה טקישנרעה ןבוב יכלאז יררהעמ ןנײא טטאטש איז שד ?טטכורפנ ידנידנ איד ןבאה

 ?רבדא המו רמוא המ .ןננירב וצ טייקנילעז יניווע איד םוא ,גנוניימ ררהיא ךאנ איז

 ,יתעמש רשאכ רבא ,טכינ ןאמ טנעלרדיוו ןפפמיש ךרוד .דניירפ רביל ןיימ טפיוהרביא

 ,וידחי ודערנו ,םכתלהקד ברה םסרופמה ןואנה לארשי תלונ שאד שארבו וננמז ימכחה ינואנ ואב

 תרותב רשא ל"נה לודנ רוביחבו ל"נה בלה תלחמ תרנאה רבהמ דננ אלפנו לודנ רוביח רבחל

 ריפ ךיז רסאפיפ רעד שד ,ןיײז טנעלרדיװ לַאטָאט אז ןכלכיב שד ללאז בתכנ לכש םושו ןח

 טכינ ןאראד ןעד ךיא איוו ,טזיא רהאוו שד ןעװ .ןסימ ןכירקרפ טריוו ידנאש דנוא םאאש

 ןזיד רביל איז ןהעל .שיוא ראלפמעסקע ןייא םדקומ רתויה טסאפ ידי לע רימ ,יטטיב ,ילפייווצ

 תוסרוקיפא שד ירהעוו אז ,ןללאז ןגאלשנייא דממיא רודה ימכה איד ןטטעה געוו ןלליטש ןגיהור

 ,ןללאוו ?ןריגַא םילבוח לקמב רממיא איז ןבאה אד רבא ,ןסידננייא קראטש אז טכינ הזועב

 לודנ שיאש יתבר אנולנ ךירשא .טרסעדנרפ רונ לביא שד ןבאה לדנוא ,אחמשו דודינו םרהב

 ןקיש .תעדו םעט בוט האלמ רפסבו םעונ לקמב ,םרכה ןמ םיצוקה דעבל ,ךברקב דמע לארשיב

 ."שפנ ךכרבתו יחור יחת ןעמל ,בר םרהיא ןאפ טפירשננעג איד אי רימ איז

 רדנפדידפ- דרה

 אזזו

 םסזוומ 20. 5סמ?סזטסז+ 9 ן16זזמ א{סץסז תפסז (3/028ט

 טעטראדוטנאעבנוא טכדעב םטונ טימ ךיא יבאה טסונוא 90 םופ ןעביירש סעט-הערו רהיא

 ןביירשעב רעיונעג טכינ ךיא איד ,טנררע ןגנודניֿפפמע ירעדנוזעב רימ ןיא טאה סע ,ןיסאלענ

 ,רבדמה רוד ישנא איד ךוא איוואז ,רננעמ ןזיירו דנוא ןגיטפנינרעפ ,ןללאֿפ סטכיזנירא איד .גאמ

 ארז סאד ,ןינאז וצ קילג ןאפ ןיבאה ,ןטביולג ןרדנואוו ןניז ןללא טימ השמ ןא טכינ יכלעוו

 סנײמ גנרניימ רעד ךאנ--איז ןיטטעה טסנוז ,ןיבאה טלדנהעג ךילקעלפ ןעצטימ טימ טכינ

 ןטמירַאב ןַײז טימ טדנעװעג ךיז טָאה רעדנעלדירֿפ ןכלעװ ֹוצ ,רעלעט יפָארּפ רעכעלטסַײג רעד 44

 ."ןבַײרשדנעז ,

 .ןקריוו--ןריגַא 5



 ףצדנפלדירֿפ דוד ןוֿפ הירב 412

 קירוצ טיײהראװ רעד ןאפ גנונייצרעביא ירענניא ירהיא ךיוא רידוא ?פייווצ ירהיא---סדניירפ

 רדא איז טימאד ,ןססאפ וצ ןדרעװ טלא דנוא יורגנ ןטייהנרעבלא ןללא ןיא קלאפ סאד ,ןטלאהעג

 דניז דנוא +טסנרע רהיא סאד טזיא .ןטכעמ ןרילרעפ טכינ ןטפאשדנוק איד ןממאקדאנ ירהיא

 ןננירבוצראפ יצטעז ררהיא גנונידײהטרעפ רוצ סטכינ רטיײוװ איז סאד ,טכרבעג טייוואז אארז

 תד ןאפ אי סיײװ רעד !טיײרטש ןעד ןיא ןססאנעג ינייז דנוא בויא ךיוא איז ןשימ סאוו ? ןסיוו

 טייקכילדנירגרענוא רעד ןאפ רונ אי טכירפש רע ,רמער דנוא ןכירג איד סלא נינעוו אז השמ

 םיסנ ןאפ .םהיא טימ ידניירפ ינייז ןריטוּפסיד רביראד דנוא רוטאנ רעד ןיא סטטאג יגעוװ רעד

 ןטמילבנ יחושה דדלבו ינמתה זפילא ןעוװ איז ןניײמ רדא .ידער ינייק טזיא תואלפנ דנוא

 טכינ בויא םאדאמ ראפ ארומ סיוא תונעט ירהיא איז ןדריו ,ןטטעה טלעדנהעג ס?לעניצרעט

 ? ןבאה טכרבנראפ

 ןסינרפ ןנהערט רדא ןיכאל טיופ פירב ןרהיא רביא ךיא בוא טכינ ידהע ףיוא סיײוװ ךיא

 ןנירטעב טכינ ןהיא דנוא ןפיוק טעממאס לקנע םניימ אייב יונולנ ?בייפ טימאד אזלא .ללאז

 ימםוקעב אוו וא זןדער ידנומ םעד ךאנ םהיא דנוא ןקירדרטנוא טייהרהאוו איד ךיא ללאז ,נַאמ

 .ןופאד נוננ ךאד ןגינייר וצ רדי-בטימ רניימ ןריהענ סאד םוא ,רנרבענש ךיא

 ןפיוק זיוה ןייא טרדנוהרהאי ןטסכעז םיא ליז ונימכח יטאברעפ םעד ץארט איז סאד

 בל תוטהל דהיב הישמה האו איבנה והילא ונל הלשיש ןטטיב ךיילנוצ טאנ רבא ,ןטלאוד

 ןשנעמ איד יכלעוו ןיא ,ןכירפשרדיוװ ןכילנהעווענ ןעד ןאפ ינייא טזיא הבוטל םיצעויו םירשה

 סעד דניז יואנאלנב יריחב ימעמ םיבר .סיװענ טזיא ל?יפאז ךינוע רוכז5 המל בא ןללאפרעפ

 דנוא נעוװ יטכער רעד טזיא ,ןנאלשעננייא ןכטייפ יזיד ןעד נעװ רעד .ןממאקעג ןייא סללאפ

 סאד רונ ןנאק ןרזיײה ןאפ ףיוקנא םוצ ןויסעצנאק ךילמענ ,ןכיײװוצבא טכינ טזיא ןאפאד

 .ןגיליוועב ??םיוה ןאפ ןררעה סעד ךילמענ סֿפעש סעד גגנוניליוועב םימ ,יואנאלנ ןיא טמארבא

 םעד ןא ןבײרשסנגנולהעֿפּפמע איז ןננעק ןילרב ןאפ .ןדרעװ ןממאקננייא אזלא סומ םזיד ייב

 .ניואלא סעד ףםעש סלא ?פץטינײה ןאפ רטסינימ ןעד ךרוד (1 ןעטלאהרע םיוה רטסינימ

 ,יטיילפיוק יללא ךרוד (2 ןפפשרעפ שרוי ןרהא ןבלעזסעד ןהאז רעד ןנהיא סומ סזיד--??סקרעוװ

 םיאשונו רבדמה ךרד םיאב םהילמנ סאד ןריטסעטטא ןנהיא איד דנוא ןפיוקבא ןראוו איז ןכלעוו

 קאבאט ןשידנעלסיוא םעד ןאפ הדיקע השעמ ירהיא ךאנ איז ןללאוו .םהיבנ 52 הרוחסה תוליבה

 סכלאפנדעי .ןדירפוצ ךיוא ס'כיא ןיב אז ,ידרעװ טכדעג רהעמ טכינ ןססעד סאד ,ןננירבייב

 גיליווטיירעב טאה ךיז ??יזנעורטס ןאפ רעטסינימ רעד זיב ,ןטראוו וצ ךאנ ןנהיא ךיא עהטאר

 :סנויעדנממאקער ןײא םהיא דנוא ןרעוועג וצ .,,.יטיילפיוק רעד טפירשטטיב איד ןסאל ןדניפ

 ,טנעלשבא ךיוא סאד רע ןנעװ ןססעדניא .ןניליועב וצ םיוה ןאפ רעטסינימ ןעד ןא ןביירש

 ;ןגאז טייהרהאר איד דנורנ טימ רעממיא ןנאק רע ,ךאד ןנעוװװסעד סע טוהט ץטינייה רטסינימ

 - ןטממיטשעב ןנייא ןינאלרעדינ:ןיולא רעד סויראסיממאק רעד סאד ,ןנעפענ ןראד םהיא יז סע

 .ןפפאש ריאמ רדירבעג סלא רנייק רבא ןהיא ןנאק סאד ;המודכו יבאה טרָא

 ,41 װירב *לג8 ;ףָאטש ַא 66

 רעטײװצ רעד ןיא עיזעלש רַאֿפ רעטסינימ רעשיסַײרּפ---(110ץזמ) םיָאה ןָאֿפ ךירניײה עגרָאעג לרַאק 7

 .ה"י ןט18 טֿפלעה

 .ץלַאז ,יובגרעב ,קרעװגרעב רַאֿפ רעטסינימ רעשיסַײרּפ--(11618142) ץינײה ןָאֿפ ןָאטנַא ךירדירֿפ 5

 .ה*י ןט18 טֿפלעה רעטײװצ רעד ןיא װ"זַאא עירטסודניא

 ,(עדלַאװנעױרֿפ ַײב ריאמ ןרהא ןוֿפ טרידנערַא ןעװעג זיא סָאװ ,קרעװילַארענימ ַא) /41גטמו606:46 9

 לָאצרעמַאק ,לָאצ ,זיצקַא רַאֿפ רעטסינימ רעשיסַײרּפ--(36856?5) עזנעורטס ןָאֿפ טסֹוגוַא לרַאק 0

 ,ה"י ןט18 טֿפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןזצװ-קירבַאֿפ ןוא
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(1839--1843) 
 *זירַאּפ יקסװעיַאלָאקינ סירָאב ןוֿפ

 טייקיטצט ןוא ןעעדיא ענַײז ,ןבעל ןַײז ,סעה (סעזָאמ) השמ ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ יד

 .קרעמֿפױא יד ךיז וצ ןעיצוצ רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ טַײצ רעטצעל רעד ןיא ןָא ןבייה

 ןשטַײד ןוֿפ רענָאיּפ ַא יװ ,ףָאסָאליֿפ ַא יו םיא טרידוטש ןעמ .רעשרָאֿפ יד ןוֿפ טײקמַאז

 םעד טינ בוא ,עטשרע יד ןופ םענייא יו ךיוא ןוא הֿפוקּת-ירֿפ רעד ןיא םזילַאיצָאס

 ןיא ןעלקיטרַא ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש .םזינויצ ןוֿפ רעקיטצערָאעט ןוא רעגָאזנָא ,ןטשרע

 םיא ןגעװ ןענַײז ,רעגנילדנעצ ליֿפ יד ןיא ןלייצנָא ןעק'מ סָאװ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ
 1יטסיצָאלז .ט ןוֿפ :סעיֿפַארגָאנָאמ עלעיצעּפס ףניֿפ עצנַאג ןרָאװעג ןבירשעגנָא

 ןוֿפ רענייק *ינרָאק טסיגָא ןוא !עקלימ .ק +ןײטיָאג ַאמריא ?סַאקול ;ג
 .כַײלג .רעשרָאֿפ יד דצמ סערעטניא ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה רוד-ינב 'סעה השמ

 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ענַײז ןעגנולדנַאהּפָא ייר ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ךיוא ןענַײז קיטַײצ

 ןקירָאֿפ ןוֿפ ןרָאי רע40 ןוא רע30 יד ןוֿפ סעבַאגסױא ענעטלעז טציא ןיא טקעטשרַאֿפ

 .טרעדנוהרָאי

 ,ןגָאז טינ ןֿפוא םושב ןעמ ןעק ,ןסעה וצ סערעטניא ןצנַאג םעד טָא ַײב ,ךָאד

 .ץרעמ רעד ֿברע הֿפוקּת רעד עגונב וליֿפַא .טשרָאֿפעגסױא גונעג זיא עיֿפַארגָאיב ןַײז זַא

 -עגוצ ערעדנַא יד יו רעמ טָאה סָאװ ,הֿפוקּת ַא--דנַאלשטַײד ןיא 1848 ןוֿפ עיצולָאװער

 ןַארַאֿפ עיֿפַארגָאיב 'סעה ןיא זיא--רעשרָאֿפ יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ךיז וצ ןגיוצ

 ןעמ טלַאה ,עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ הֹֿפוקּת רעד ךייש זיא סָאװ .ןזיילב קיניײװ טינ

 ןרָאװעג טלמַאזעגֿפױנוצ טינ טַײװ ךָאנ ךיוא זיא סע .ןשרָאֿפ ריא ןוֿפ ּבײהנָא םַײב טשרע

 ַײנ'ס ןוֿפ קרעװ צנַײז ןוֿפ טָאה יטסיצָאלז סָאװ ,סָאד .ןסעה ןוֿפ השורי עשירַארעטיל יד

 ףערענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ העקירָאטסיה רעשיסור רעטנַאקַאב רעד ,,קסװעיַאלָאקינ סירָאב *

 הֿפוקּת ןַײז ןוא סקרַאמ ?רַאק ןוֿפ גנושרָאֿפ רעד טימ סנטצעל ּפָא ךיז טיג ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס ןוא

 ןיא הֿפוקּת-סקרַאמ-רַאֿפ רעד ןוֿפ ךיוא יװ ,(ןסקרַאמ ןגעװ עיֿפַארגָאנָאמ עשירָאטסיה ַא ענַײז ֿבורקב טנַײשר:ד)

 ןבָאה ,ָאד טקורד רע סָאװ ,וירב יד ;סעה השמ ןוֿפ ײר רנטשרע רעד ןיא ,רעײטשרָאֿפ עריא ןוא דנַאלשטַײד

 ווירב יד ,תוֿבישח עטסערג יד טײקכעלנעזרעּפ ןַײז ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ רעד רַאֿפ ןוא עיֿפַארגָאיב 'סעה רַאֿפ

 .עיצקַאד ער -- .שטַײד ןיא ,לַאניגיר ָא ןיא ,טײקיטכיװ רעשירָאטסיה רעײז תמחמ ,רימ ןקורד

 1 ך'ם. 210 1931: 140968 1165 1066 ?סז4גומק!סז 465 50212|/פזט5. 86ח//ת,

 0 51:ט67182, 1921. 441 קקי

 2 ם. 1,ט685: 84. 11658 טתס4 416 //ס8|סז0ס 46ז 14681:8/50סװ60 1714164614 (,8+-

 סםנע {8: 616 (268060168:6 465 50212! פתתטפ ט. 4סז 20ז0614סזטס069ט389", 1,612219 1926)-

 3 ןזזג8 (ג01+61תם: //00!ס06 66 (268611400216 טמ4 065 5428165 261 24. 1699.

 1,ס/2212 1926.

 4 א. 1614 6: 10618006ז 21ט89072181/פתט9. (268611500214 טמ60 (2690016016 גת

 468 5687:68 ץצסמ 6/616ת4 טמ60 1165. 5401422ז6 1931. 199--א קקי

 5 אט ץט8+ 0 סזמ ט: 0468{2 !15צ8 61 18 ץהטסהס 1162611סתח9. ?8ז18 134,120 קק.
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 -ָאװער ַא ןבירשעגנָא טָאה סעה סָאװ ,ןיֿפרעד לייט רעניילק ַא רָאנ זיא ,ןבעגעגסױרַא

 סעה טָאה ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטכינומָאק עמייהעג יד ןיא רעוט רעויטקַא ןוא רענָאיצול

 -ײשרַאֿפ רעטנוא ןוא םיִנָאנַא טֿפָא רעייז ,סעבַאנסױא עשידנעלסיוא רַאֿפ ןבירשעג ךס ַא

 .סיוא רַאֿפ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,רעשרָאֿפ יד ןוֿפ רערעדעי .ןעמינָאדװעסּפ ענעד

 .טנַאסערעטניא זיא סָאװ ,סעּפע טכוזעגסױרַא קידנעטש טָאה ,טיבעג םעד ףיוא ןעגנובָארג

 ,ןסעה ןוֿפ ףַארגָאיב ןשיזױצנַארֿפ םעד ,ינרָאק טסיגָא ףיוא ןזַײװּוצנָא גונעג זיא סע

 טכצלטנֿפערַאֿפ סצה ןגנוי םעד ןגעוו ךוב םענעגנַאגעגסױרַא גנַאל טינ ןַײז ןיא טָאה סָאװ

 רָאג זיב זיא סָאװ ,טנעמוקָאד ַא--1844 ןיא טקורדעג ,'סיזיכעטַאק ןשיטסינומָאק, ןַײז

 ןוֿפ גנושרָאֿפ רעד רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ןסעה ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעד רַאֿפ זיולב טינ קיטכיוו

 ַײב זַא ,קֿפס םוש יּתלב זיא סע .ןסקרַאמ לרַאק רַאֿפ םזינומָאק-ירֿפ ןוֿפ עיגָאלָאעדיא רעד

 ןוֿפ ןתואיצמה-רקי עַײנ קיניײװ טינ ףיוא ןסיוטשנָא ךיז ןעמ טצװ ןשינעכוז עקידרעטַײװ

 .קרצוו 'סצה ןוֿפ עיֿפַארגָאילביב ַא ןבעג וצ רעקיטיינ ץלַא טרעװ רעטַײװ סָאװ .ןימ םעד

 -ָאיב יד ןלייט עלַא ןיא ןשרָאֿפוצסױא טרעטש סָאװ ,תוביס:טּפױה יד ןוֿפ ענייא
 -ַאבמוא ןעוועג ןצנַאג ןיא טעמּכ זדנוא זיא טציא זיב סָאװ ,סָאד זיא ,ןסעה ןוֿפ עיֿפַארג

 ווירב ןענַײז רעכיבגָאט טימ ךַײלגוצ זַא ,עודי זיא סע .ץנצדנָאּפסערָאק ןַײז טנַאק

 .סערָאק ןַײז זיא קיטסירעטקַארַאכ 'סעה רַאֿפ .ףַארגָאיב ַא רַאֿפ רוקמ רעטסקיטכיװ רעד

 טָאה ןציטָאנ ןייק ,טריֿפעג טינ רע טָאה רעכיבגָאט ןייק :קיטכיװ סרעדנוזַאב ץנעדנָאּפ

 רָאנ ;קיניײװ םיא ןגעו ןבַײרש טַײצ ןַײז ןוֿפ ןטסירַאומעמ יד .טזָאלעגרעביא טינ רע

 --וליֿפַא עטסקיטכיװ יד--סעטַאד יד ןלעטשטסעֿפ יונעג רימ ןענעק װירב ענַײז טיול

 ןעמוקַאב ןעמ ןעק ייז טול רָאנ זַא ,ןוֿפרעד טדערעגּפָא ןיוש ,עיֿפַארגָאיב ןַײז ןוֿפ

 ויטקעיבוס טָאה רע יװ ,ןײטשרַאֿפ ןוא ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ ענַײז ןוֿפ הגשה ַא

 -סערָאק ןַײז ןוֿפ טציא זיב זיא טריקילבוּפ ןוא .ןשינעעשעג עקימורַא יד ףיוא טריגַאצר

 ןוא ןסלעגנע ,ןסקרַאמ וצ םיא ןוֿפ ווירב לָאצ עּפַאנק ַא ;קינײװ רָאג ךָאנ ץנעדנָאּפ

 רעדנַאסקעלַא ןוא ןעגנילטייוו ,ןסלעננע ,ןסקרַאמ ןוֿפ םיא וצ ווירב ענלצנייא ,ןלַאסַאל

 יד .ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ טציא זיב זיא סָאװ ,ץלַא זיא ,סיוא טזַײװ ,סָאד-ןענעצרצה

 יד) ןטנעדנָאּפסערָאק עטסנדײשרַאֿפ עמַאס יד ןוֿפ םיא וצ ווירב עיצקעלָאק עכַײר ץנַאג

 ,דלעֿפצטַאה ןָאֿפ ןיֿפערג ,ןלַאסַאל ןוֿפ ייז ןשיװצ ,ווירב 300 זיב ללֹוּכ ןיא עיצקעלָאק

 .טצונעגסיוא טינ ןוא טשרָאֿפעגסױא טינ םויה דצ ךָאנ זיא (ַא"א ןירג לרַאק ,ןַאלב ַיול

 -ןקעטָאילביב ןוא ןוויכרַא ענעדײשרַאֿפ רעביא טייזעצ ןענַײז סָאװ ,ווירב ענעגייא ענַײז

 סָאװ יד אל ןענַײז-עניילק ןייק טינ רָאג ןַײז ףרַאד ןובשח ןטיול ערעייז לָאצ יד ןוא

 ,ןֿפָאה רימָאל .טינרָאג ייז ןגעו ללכב ודנוא ַײב סייו ןעמ רָאנ ,טכעלטנֿפערַאֿפ טינ
 ןייק ןבַײלב טינ טעװ ץנעדנָאּפסערָאק 'סעה ןוֿפ עיצַאקילבוּפ עקיטציא רצזדנוא זַא

 .ןוּורּפ רעטלצניײארַאֿפ

 ץנַאג ַא ןעמענרַאֿפ ,ָאד ןקורד רימ סָאװ ,ןכַאברעיוא ךלָאטרעב וצ ווירב 'סצה

 סָאװ ,תועידי עשיטקַאֿפ ןוֿפ עֿפש רעד טול ןה ,ץנעדנָאּפכערָאק ןַײז ןיא טרָא ןרעדנוזַאב

 ענַײז טבַײרשַאב רבחמ רעד רעכלצוו טימ ,טײקיצרַאהנֿפָא רעד טיול ןה ,ןטלַאהכנַא יז

 רעמוז זיב 9 בײהנָא ןוֿפ טַײצ יד םורַא ןעמענ ווירב יד ,ןעגנובעלרעביא טכעלנעזרעּפ

 ײטַײצ רעד ןוא גנולקיװטנַא רעשַיעדיא 'סעה ןֹופ הֿפוקּת עצנַאג ענעי טסייה סָאד -- 1843

 עשַיעּפָאריײא , ןַײז ןבירשעגנָא טָאה רע ןעװ ,םענַאבטלעװ ןשיטסילַאיצָאס ןַײז ןוֿפ גנוק
 רעשינייר, רעד ןיא טצעברַאעגטימ טָאה ,(,,2טז0מ21506 1114/0016/) "?עיכרַאירט

 יד ןצוועג ןענַײז סָאד .זירַאּפ ןייק תועיסנ עטשרע ענַײז ןצמונעגרעטנוא ןוא יגנוטַײצ

 *ָאווער וצ רוטַארעטיל ןוא עירָאעט ןוֿפ ןייגוצרעביא טיירגעג ךיז טָאה סעה ןעוװ ,ןרָאי

 רעד רַאֿפ .ןבעל *סצה ןיא הֿפוקּת עקיטכיוו רָאג זיב ַא טניימ סָאד ,קיטקַארּפ רערענָאיצול

 רעמ ךס ַא ווירב עקיזָאד יד ןבעג טייקיטעט ןַײז ןוא ןעגנומיסש ענַײז ןוֿפ עידוטש

 ,יעמֹונצג םענייא ןיא ,םיא ןגעװ ןלַאירעטַאמ ערעדנַא עלָא יװ ,ףָאטש
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 ייז ףיוא .ווירב עקיזָאד יד ןגעװ גנַאל ןוֿפ ןיוש טסּוװעג ןבָאה ןֿפַארגָאיב 'סעה
 ןשיטקַאֿפ ןטסקיטכיװ םעד .ינרָאק .ָא ,יטסיצָאלז .ט ייז ןריטיצ ןוא טֿפָא ךיז ןֿפוררַאֿפ

 טינ טַײװ םגה ,טצונעגסיוא ןיוש םירבהמ עדייב יד ןבָאה ווירב יד ןוֿפ לַאירעטַאמ
 ןוֿפ לָאצ עסיורג יד טצונעגסיוא טינ ןבילבעג ןענַײז סע זַא ,ןגָאז וצ גונעג--ןצנַאג ןיא
 .טימ 'סעה ןטכיױלַאב טינ ייז ןבָאה ,ליּפשַײב םוצ ,ױזַא ;ןזַײװנָא עשיֿפַארגָאילביב ענַײז

 וצ 37 הרעה רעזדנוא עז לַײװ לוַאק ר"ד ןוֿפ ,,6ט69086ז (00ט116ז" ןיא טעברַא

 .א"א (51 הרעה עז) ,,1,16612118016 (6סזחקוסוז רעד טימ ןעגנויצַאב ענַײז ,(ווירב יד

 ןבעג ןטַאטיצ וליֿפַא ןוא ערעייז ןוַײװנָא יד :שרעדנַא סָאװ זיא רעקיטכיוו ךָאנ רעבָא
 סָאװ ,עכָאּפע רעד ןוֿפ טַאמָארַא ןגָאז וצ ױזַא םענעי סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא ןטלעז רעביא
 יד ןה ןַײז וצ סֿפוּת קיטכיר ידֹּכ קיטכיװ ױזַא זיא סָאװ ןוא ווירב יד ןיא ךיז טליֿפ
 יד ןבָאה טָאװ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ןעגנומיטש יד ןה ןוא טַײצ רענעי ןוֿפ ןשינעעשעג

 םענוֿפ ןעגנומיטש יד -- ךעלריטַאנ הרוש רעטשרע רעד ןיא ,טכַאמעגכרוד ןשינעעשעג

 ןַײז ןיא :קיטכיװ ךעלַײרג סָאד זיא ןסעה עגונב ןוא .אֿפוג ווירב עקיזָאד יד ןוֿפ רבחמ
 רָאג זיב טליּפשעג ןעגנומיטש עוויטקעיבוס ןוא ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ ןבָאה ןבעל

 .עלָאר עקידנרידיצעד ַא טֿפָא ,עסיורג ַא
 ןשטַײד ןטמירַאב רעטעּפש םעד ,ךַאברעױא דלָאטרעב טנעדנָאּפסערָאק ןַײז טימ

 ןשיוװצ טַײצ רעד ןיא ןֿפָארטעג לָאמ ןטשרע םעד סעה השמ ךיז טָאה ,רעלעטשטֿפירש
 ,(1812) רָאי ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןיא ןרָאבעג עדייב .1839 -- 1838 רָאיַײנ ןוא לטינ
 ,רוטַארעטיל רעד ןיא רעבייהנָא עדייב ,הֿביֿבס רעקיבלעז רעד ךרעל ןיא ןסקַאװעגֿפױא
 ןרָאװצג טדנַײרֿפַאב ךיג ייז ןענַײז ,סעיטַאּפמיס ןוא ןסערעטניא עקידתוֿפּתושב ךס ַא טימ

 רעדייל זדנוא וצ ןענַײז ווירב סכַאברעױא .ץנעדנָאּפסערָאק ַא טריֿפרַאֿפ דלַאב ןבָאה ןוא

 טכוזעגֿפױא טשינ ייז ןוֿפ רענייא ןייק ויכרַא !סעה ןיא זיא ןֿפוא לכב ,ןעגנַאגרעד טשינ
 ןיא דצ רעויטקַא רעמ רעד זַא ,ןײטשרַאֿפ ןעמ ןעק ןיילַא ווירב 'סעה ןוֿפ רעבָא .ןרָאװעג
 .יטילָאּפ ןוא ףָאסָאליֿפ רעכעלטֿפַאשנדַײל ַא :'סעה השמ ,רע ןעוועג זיא טֿפַאשדנַײרֿפ רעד

 רעד יװ ,רוטַאנ עלַאטנעמיטנעס וליֿפַא ןוא עטריטלַאזקע רעמ ַא ןעוועג ללכב רע זיא ,רעק

 ,ווירב יד ןוֿפ רָאלק ךיז טליֿפ לָאמטֿפָא .ךַאברעױא ר עט כיד רעטנכערעגסיוא ןוא רעטלַאק

 ,..רעסַאװ טלַאק יו ,טקריװעג ןסעה ףיוא טָאה ןכַאברעוא ןוֿפ ווירב רעקידרעירֿפ רעד זַא
 ןייק ןבָאה טנעקעג טינ ערעײז טֿפַאשדנַײרֿפ יד טָאה ןדנַאטשמוא עכלעזַא ַײב

 ךַאברעױא דלָאטרעב .תועד-יקוליח עשיטילָאפ רעביא ןעמוקעג זיא ףוס ריא .םויק ןגנַאל

 .יגער יד יבגל לענָאיציזָאּפָא טמיטשעג .ןעװעג טינ רענָאיצולָאװער ןייק לָאמנייק זיא

 טינ ןעמ טָאה גנומיטש רעדנַא ןייק) דנַאלשטַײד ןרענָאיצולָאװעררַאֿפ םענוֿפ ןעגנור
 יד ּוװ ,דנַאל ַא ןיא טניוװעג טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא ןשידִיי ַא ןוֿפ ןטרַאװרעד טנעקעג
 טָאה ,(ָאטעג ןכעלרעטלצעלטימ ןוֿפ טסַײג ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןצוועג ךָאנ ןענַײז ןצעזעג

 רעד ןיא .םערוטש ןרענָאיצולָאװער טלָאװעג ןוא טכוזעג ץלַא ןוֿפ רעקינייװ ךַאברעיוא
 ןוֿפ טסױֿפ רענרעזַײא רעד רעטנוא ,1830 ןוֿפ ןסַײרּפ ןרענָאיצקַאצר ןוֿפ רעֿפסָאמטַא

 ןיא תליחּת טָאה סעה ןוא ,ןקניל ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז רע טָאה 111 םלעהליוו ךירדירֿפ
 ,ןקורד רימ סָאװ ,ווירב יד ןוֿפ ןטצעל םעד ןיא .דנַײרֿפ ןשיטילָאּפ ןַײז ןעזעג םיא

 ןיא רָאג ןטלַאהרַאֿפ קיצרַאה סרעדנוזַאב םיא וצ ךיז טָאה ךַאברעיױא זַא ,סעה טבַײרש
 רעבָא .ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער ענַײז תמחמ עקַאט טֿפַאשטנַאקַאב רעייז ןוֿפ בײהנָא
 רעמ ץלַא ,דנַאל ןיא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד ןסקַאװעג זיא סע רעקרַאטש סָאװ
 וצ וויטַאגענ רעמ ץלַא ךיז טלַאהרַאֿפ ןוא טליקעגּפָא טרצוו ךַאברעיױוא יוװ ,ךיז טליֿפ

 טנכער סָאװ ,הֿפוקּת רעד ןיא ,"גנוטַײצ רעשינייר , רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןיוש ,ןסעה

 ךיז טָאה ,דנַאלשטַײד ןיא גנוגעװַאב-סגנוַײרֿפַאב רעד ןוֿפ שדוח-קינָאה םעד רַאֿפ ךיז
 ,ןקורד רימ סָאװ ,ווירב יד ןוֿפ .ןדייב ייז ןוֿפ ןעגנומיטש יד ןיא קוליח רעד ןקרעמ טזָאלעג
 עקידכוּפיה ןוא ענעדיײשרַאֿפ ייווצ ןיא רעדנַאנוֿפ ךיז ןעייג סע יו ,ןקרעמַאב טכַײל ןעמ ןעק

 ,ךנַײרֿפ עטגעָאנ עכלעזַא ןעװעג טשרע ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ עקיזָאד יד ןעגנוטכיר
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 .סערָאק רעייז ןוֿפ רעטקַארַאכ רעד סָאװ ,ןוֿפרעד הביס:טּפיוה יד ןעװעג זיא סָאד

 ןוא עמיטניא רעקינייװ ַא יז סרעװ רעטַײװ ןוא 1842 רָאי ןוֿפ :ךיז טרעדנע ץנעדנָאּפ

 רעייז טַײצ ַא ףיוא טָאה זירַאּפ ןייק 1842 רעבמעצעד ןיא רָאֿפּפָא 'סעה .עטֿפָא ַאזַא טיג

 ערעדנַא טימ ךיוא ןרעו טרעלקרעד ןעק הקסֿפה עקיזָאד יד ;ןסירעגרעביא ץנעדנָאּפסערָאק

 -ילָאַּפ ןגנערטש ַא ךרוד ןייגכרוד טזומעג ןבָאה דנַאלסיױא ןייק ןוא ןוֿפ ווירב יד :םימעט

 ,םײהַא קירוצ טַײצ רעצרוק ַא ףיוא םוא סעה ךיז טרעק 1842 רעמוז .לָארטנָאק ןשִיייצ
 ןטייוצ םוצ רָאֿפּפָא 'סעה רעבָא .ןטייווצ םוצ רענייא ןבַײרש רעדיװ ןָא ןביוה ייז ןוא

 רעייז וצ ףוס ַא טכַאמעג ךצלטנגייא טָאה ,רָאי םעד טסוגיױא בייהנָא ,זירַאּפ ןייק לָאמ

 רָאנ טיהעגֿפױא ךיז ןבָאה ךַאברעיױא דלָאטרעב ןוֿפ ןריּפַאּפ יד ןשיוצ .ץנעדנָאּפסערָאק

 ווירב ןייא רָאנ טָאה ייז ןוֿפ ;ןרָאי עקידרעטעּפש יד רַאֿפ םיא וצ ןסעה ןוֿפ ווירב 3

 עקיבלצז יד ןוא ענייא ךיז טרעה ווירב עלַא יד ןיא .,(1856 לירּפַא 30) עטַאד עיונעג ַא

 טרעלקרעד רע רעבָא ,טֿפַאשדנַײרֿפ רענערױלרַאֿפ רעד ןוֿפ שֿפנ.תמגע טָאה סעה :עטָאנ

 סרעדנוזַאב ןרָאװעג ןענַײז תועד-יקוליח עקיזָאד יד .תועד-יקוליח עשיטילָאּפ טימ סָאד

 -ײטַאב ךיז טָאה ,זירַאּפ ןיא טנַארגימע ןַא ,סעה תעב ,1849 -- 1848 ןרָאי יד ןיא ףרַאש

 ןיא דנַאטשֿפױא ןרַאֿפ עיצַאטיגַא ןוא גנוטיירגוצ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןיא טקיל

 .סעגַאט עשיטילָאּפ יד ןיא , ויטקַא רעייז ןרָאװעג זיא ןגעקַא ךַאברעױא ,דנַאלשטַײד

 ןלַארעביל עקיסעמ יד ןוֿפ רעגַאל םעניא טרָא םענעצזעגנָא ןַא טמענרַאֿפ ןוא *עֿפּפמעק

 יו .ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער יד ןגעק ףמַאק ַא טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,דנַאלשטַײד ןיא

 םיא ןגעוו טבַײרש סע יװ ,"גנוטכיר רעטגיססעממעג ןָאֿפ טָאירטַאּפ רעשטיוד רעטונג, ַא

 ןיא רעוט רעלסערב עקיסעמ יד ןָא ךַאברעױא טריֿפ ,םייהלעטטעב .טנַא ףַארגָאיב ןַײז

 יד ןוֿפ רענייא זיא ןוא רענַאקילבוּפער עשיטַארקָאמעד עקיטרָא יד ןגעק ףמַאק רעיײיז

 השמ ןוֿפ ןוװּורּפ יד ןבָאה ןדנַאטשמוא עכלעזַא ַײב ,"ןײארַאֿפסקלָאֿפ ןשטַײד , ןוֿפ רעדנירג

 ןוא לזמ ןייק ןבָאה טנעקעג טינ ןעגנוָיצַאב עטלַא ענעסירעגרעביא יד ןעַײנַאב ֹוצ סעה

 .טַײקלַאטנעמיטנעס רעװַיַאנ ןַײז ןגעוו טגָאזעג תודצ רָאנ ןבָאה

 .רעד זדנוא וצ ןענייז סָאװ ,ןכַאברעױא וצ ןסעה ןוֿפ ווירב לָאצ עניײמעגלַא יד
 טימ ַײברעד ןוא ,22 רָאנ רעביא ָאד רימ ןקורד ייז ןוֿפ .34 זיב טכיירגרעד ,ןעגנַאג
 עכלעזַא ןזָאלסױא טזומעג רימ ןבָאה ץַאלּפ ןיא קחוד תמחמ ;תוטמשה עניילק עקינייא
 ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ קינייװ רָאג רעדָא טשינרָאג ןביג סָאװ ,ייז ןוֿפ ןלייט רעדָא ווירבי
 זיא ווירב 22 עקיזָאד יד ןוֿפ .סעה השמ ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעד רַאֿפ רעדָא הֹֿפוקּת רענעי
 ןוֿפ וירב רעד ונַײה -- רענייא רָאנ טסקעט ןלוֿפ ןַײז ןיא טנַאקַאב ןעװעג טציא זיב
 ןגנוי םעד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ַא טיג סעה השמ ןכלעװ ןיא ,1841 רעבמעטּפעס ן2
 ,,/צזסוט {טז 416 ןיא טקורדעגּפָא יטסיצָאלז .ט טָאה ווירב ןקיזָאד םעד .סקרַאמ לרַאק
 .נירג יֿפָארּפ ןוֿפ (26501100/6 465 5/|50218תט5 טת4 46 /4:06116066690ת97
 ,,11גז4-/689615 ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא רע זיא רעטעּפש ןוא ,(1922) 10 'ב ,גרעב
 --260 ז ,דנַאבבלַאה רעטייווצ ,1 'ב ,ווָאנַאזַאיר .ד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא (2658ת7"00118059286
 .כיו ַא טעדליב רע תמחמ ,עיצלעלָאק-וװירב רעצנַאג רעד ןיא ָאד םיא ןקורד רימ .1
 רימ ןביג ווירב יד וצ םישוריּפ עקיטיינ עלַא .ווירב עלַא ןוֿפ טייק רעד ןיא גניר ןקיט
 רימ ןלעטש ןעגנורעלקרעד עקיזָאד יד ןיא .ףוס םוצ תורעה עכעלריֿפסױא ערעזדנוא ןיא
 ןוֿפ עיֿפַארגָאיב רעד רַאֿפ קיטכיו ןענַײז סָאװ ,םיטרּפ ענעי ףיוא סרעדנוזַאב ּפָא ךיז
 ,טריסערעטניא ױזַא טינ ַײברעד זדנוא טָאה ןכַאברעױא .ב ןוֿפ עיֿפַארגָאיב יד ;ןסעה השמ
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 ךַאברַאמ ןיא ײזומ-.רצליש םעניא ךיז ןעניֿפעג ווירב 'סעה ןוֿפ ןלַאניגירָא יד

 רעד ללכב ךיז טניֿפעג סע ּוװ ,(טָאטש-ןריובעג סרעליש ,דנַאלשטַײד ,גרעבמצטריוו ןיא)

 רעד קנַאד ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה יז ןוֿפ סעיּפָאק יד .ךַאברעױא דלָאטרעּב ןוֿפ ןוֿבזע

 רעזדנוא רַאֿפרעד םיא ןגָאז רימ ןוא ,ינרָאק טסיגָא ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעכעלדנַײרֿפ

 .חוּכ-רשיי ןקיטכירֿפױא

 טסהמ, 8זח 9168 1248324ז 1839.

 1 1606ז 01610800 |

 (2014 561 1024, 0255 5108 {טז טת56:6 ןטמע6 1/634050026 8

 ס1מתמ2/ /גמםק?טמפפקטמא16 642/0161סת, 2ת 66/6מ 1210916מ 816 9055 096
 ו/6406ת אמת. 100 214066 עסז 468 (16482ת/66ת,8 4298 6016968 2000 830 6

 4180 ות 6600 /40960011046, שס 108 68 תגתזסתמ 11, פס0גסת --6)1ממ זתמוסת

 הּבכס 1סמ 202041296מ, 10וסמ 21/סות/ טטסממ, 35 108 2106 2ט52ט50660060
 6296 טמס 65 שגהז 026! /40ה 4295 5608108482| 18 80 1004810018105, טתֿפ

 96105+ 416 21665/68 טמס 260020:46516מ 1/60מ06 םטזסג 468 106 2ט /2ט06תמ4

 טמס0 טומ 4008 50 02008125819 ןזמ (2/085216װ6מ 61068 תמוז טסת (201+ ט6011606מ6ת

 תסטסמ 801/םט09900168 17638069. !'ט ט1ז5+ 12006/מ8, 0295 168 טסמ 1210

 6016 טסמ 61ת6זג 1610466 50ז6086, 206ז 1ס8 501606 {2 2108! טסמ 106ומ6ז

 ?סזפסת, 50806ז:מ טסמ 1261מ6ז //60008002/+ 2696 תווסמ. 1216 16000901211'1

 ט602//, ש16 21/68 16ת50011086, 46: |48הזט9 טסמ /4ט956ת, 6/60:28/608 0

 1096 516 תוסת+ 56105120019 151. (246ז 6154 סט זמֹוז 2טזתסת, 0258 108 6060

 טתפ6ז6 1/600090021+ 6ת 621204 26822016 ? 1462 61| 516 231 14066מ 22-

 51611} 6061006 6019 5160 ?--129 154 טע2 נז 516 156 234 601965 26910006+} 216ות

 425 0126, 501סזמ 69 1001 וזיצ 6011016 6109692ת96ת 15+ םססג 2100+ 16068-

 619. ןסגזטחמ ש0ת9006 108 {טז טת56/6 60005002/'1// זמסז 686011006 126216-=

 הטמעסת. /406ע/ 218 1612, 11606/ 2436ז0200, 8206ת 5108 601696 2008 תוסתֹו
 42:960016ת, טמס 016568 26ז3819/ גטסמ 610196/0029560 תמסות (1600556ת, טת4

 611 108 6201108 50 918041108 םֹותי 801086 96100806ת ?ט 22/6ת} 186 ,6

 ז'ז6306 1088.

 סט 6115 0108 תםססמ סזוממסזתע ששס?2ט }כט זמוז 9612!סת, 0258 10 ת2תמ11סג

 סםמס זמסותס 1062/60 269ו60טמ968 028 2ט 96060 ומ 6186 112מ0!ט89

 6164 5016, טם4 06 01656ז 1221 9222 תמו! זוס!תסזמ 6196ת60 1095 26020ז-

 {סת 2/0152126 006ז61091?/מז06. 121686/ 5080 1296 26069416 !|גמ 22! תטת
 1,606 ס680מזמסמ. 108 ות 2208 161120װ6מ !1ֹומ טמ0 116:06862/6ת ?ט
 460 165/68 1:ת1800/055 96012ת91, זמוסמ 860 2060082006!/ 025 7/601298-

 9680021+ תוסמ 20596500109560, 26 ט000ת06ת.--260)1 תטת, 116 1410/סז, 11

 קטז6 1,160 50 9ז089, 6016 6016 1061:26 ?ט =טסמ, 50 462016+ ומז תמוז 4

 ת0121/00 56ות, סתתס !ט6ז 1.6068 464 1168 טמ0 {.8םשסת, 0066 6/ת6/

 500561960 (20!26 2052056126ת.--128 154 210100 טסז 21/סז0 ת0009, 0258 2
 ו/6012516ת05 610026 )216 ות 61מסז 82ט0882ת0!ט0מ89 856:01666 טי( 5

 (0650024/ אסממסמ ?ט /6ז09ת. !צטמ ת000216 100 806ז 2טסח; 2ט002| 02 8

 (27) ןטֿפיכש שיכָאטסיה
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 ס1ת6ז 5010װ6מ 112ת01ט09 ןת 1060112000/ 862160ט029 218 111612/ 20126ת !82מת;
 תוסתז טמופסתפו) 5006 {ס{ 2120, שסתמ גטסת תטע 10 ס18 002591965

 זמ6106 12168816 1615ס6ת. /גטסת 00090866 1סמ 26/206 גט 40ז/896ת 212126,

 646 זמוז 50 1160 260001060 150, 41656 1206 2ט2ט0ז896ת. 12658210 6/960/

 זמסנמס 21466 גת 06ת !גסמסת 280מ068129, 4. ם. 22 12108 טמם 126106 (:0ת06-
 אוסתסת מת 1'גמ/!טז) 0210 2ט יטוזאסת, 0255 108 0401/ 025 2208546 1יזטתן2ז

 ומ 6146 800282ת0!טמ9 6101/6/68 {;גתת. (22/ 50תסמ עז 65, 2401 016536 6

 258ת1601606מ 2 62ממסמ! 50114686 םט, 6960 !יזע8116מ, תמסנמסזמ 1/טס(6

 תנסתפ סמו9קז6סמסת 286תמ6ת, 68ת8 26961/6 ן8ג 2100! תמוסמ גטסג םוסטסמ 2ט
 טס20071000006ת, שס 108 6גת4 2ת4616 11602406 0666 3/6:022016 10/ תוס

 מ /גמפמצטסמ תסמחוסמ 006:46. 148408 2661 000סםסת, 12ת9846 1'זו5/) תנטפפ 8

 עסמ /0וז ןס406ת12118 ס1מסמ 8116 2206ם; 5012826 11 108 6960 67

 /409616960061+ גמ /:61:ת6מ 2066 8508161060.--/465 002981 !כ'ט זמוז 8גתת

 50016106מ, םטצ 2100! זמוז טסמ זמסותסזמ 0ז82068 2012/סת, 4סתמ 425 (6

 ע6:9606מ9. 3025 108 זמוז 50, 16 6016565 ט010686126 2206, 159 90םסת 0

 934 315 0650060מ6מ, טמס (26508606265 15? 2100 20202806זת.

 ן1וסז 1896 ןסג 1016 610196 240182426 2ט5 46תג 1066 2642תת/סת 812ת0-

 56זוק+ 261 60610868 108 1086 2ט סותסתו 3/61466 ,,5:2421/ /60610 2057

 8ז06146ת טש01146 } 1612 2286 1008 6186 1:050680/6 62ז2ט5 96014008/ טס(8

 464 11461 ,,5442+ ט864 1416006', 2ט9 6600 50640120ט6ת (16510מ/9002416, טסת

 ס1תסתמ ןטמפס; 1|5מ5')1022 {טתזסמ 501 108 8206 10 468 11461 20510מ1ס8

 9650011606ת, ש61) סט 07089869 (2660000+ 027201 1698+; 46תמ !תמ (ג1טת06 קו
 108 תמוז םססמ 2נסה 42/0064 6112, סכ 168 תנסמז 01656 12108068016, טס(6

 64ט:0092091/ גט5 501026מ /40152126ת, 16 016 261261094סת, 0654604 (ט6
 ןומ 12116 6186 21050080/6 42זגט5 שזם, 6060 50 ט1616 12212918006מ 21146ת)--
 סט 1סג 8516 2104 !מ 6186 /,611508ז14 006 00::261/ !מ 6106 86186 טסמ
 44:00614 26:23996068 8501/ 2011065+ !'ט 00:+ 6106 (26162608614 1

 {01ם4סת (6602 025 06015086 1סט/ם2| טסת 1172ת/{,)}} 90 26ט0110020096

 ן1סמ, 616 261:6964064 2410146| 90תסמ 61820161006ת, שס 108 2 4גתמ 6

 10196ת06ת, 6/61086 161119 פ1מ0 50916102 201 /6712ת960 220050010860 ע6146.}
 םססו טתוס;ז 15 181216:) {8ז 864 10/00400960 9606 100 תוסתופ 20. 162תת56
 סט ג06ז 425 22026 11גמט5/6ו0+ גת סותסמ 8008820016ז (08?6 261 461 8

 0101/616מ 22תח) 2תסזותפפת, 80 15 085 זמוז 606ת 50 1160.

 .. 2428 50146 0000 5296ת, 625 26ז15!:00 11605960מ5 101 46/ 162180-

 ןופסגסת (2:410002416 ת009816 2041 016 ן06190068 /40961660161160 זעסט,

 664 2605096ת 055//110 2טמ2085+ םג0סת, 6259 2טסג 416 1401503664ׂ(6
 זם 1/11996:6016 420טזס 0ת0ת 7

 םסומ 1165 5

 1/1 618 11606/ 46ז0200 |

 .. םטסות 1716199, 116067 /40610201 186 10060500611} ןגטחג סםות 4

 ץ016ת4518 טתס פ080ת ש1646/ 2661 2690תתסת. !/6 0612 םספסתםסזפ 06
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 ןסט 110809 6118/סמ, 1060 1120, 52180228 8200686 3066 8
 26:2052096060. (16186 1 108, 025 108 2{1תת, ?טזמ (160263 0 06
 ק0116896ת. 0085 108 12{ 216/061 8001046, 9620:1 2608/ 1001 תמוז 80ת66זת
 פסםסט6ז טסמ 6312)1, 26!460196ת, 461 1010 ומ 01656ז }22ז6 61ת0021 2650021

 21. 01656/ תההזמ 0296960 זמסותפת 5010028 (8206/6 1160615612009) תנו
 801 6196, טת0 42 108 ת1008+ וע/6158 ט/םתמ 6ז 10606ז4סזמזמ 5021046 8

 םוז 560064 501מ028 טמזסז 06 260109029, 6295 !ט) 8002148 568606+ 8
 ע611200+, 61656 4/6ז46 169טז 80210465/ טמ0 02969ס04 21502תת זמסומסמ

 {860)/. םס}. 112/12+ טמס 1תמסומס 1814 6102168.

 ןצנתנתמפ ט0:196ת5 2108+ 3061, 11606/ 24361020/, שסמת 108 1010ת 422

 61100616, 6255 6186 261:060012556 606015006 2/4059206 666 306ז466 698
 ?8ספסממסת) 16 5018022, 4616 182:21616 154. 1106 801686 תמטפפ, 501

 816 סותסת 7604 102 0סת, 5108 261 2164 9601106164 467 /0/:42מ 1:1292ת9 ?ט
 ע615022168 ט1596ת. (/זמ 226 601656ת 1461 טסמ 1.656ז4 ?ט 966:תמסתע 4

 2006167161 6110:64601102: 6186 96121096 5012086 טמ8 6106 61622216 /גטפ-

 512/זט09. 1.61216/68 156 2608 52006 668 1/601696/5 2008 סםמ6 6
 260:09ט29 אהתמ זמגמ 2601201296 2ט0ה !ת 86209 2ט/ 110062ז19016ת 1101
 סות 00סז8 215 !ת 46 (ג60ט:+ 76102918024+ 260620246ת. !מ /גת568009 157 8
 טטסם! 46ת ןטמ9סת 50011118461/6זמ, טעס 5108 תמוז 46ז 101216116 1161 ...* 40111סת
 6025 100/606 (161806501064 46 5062012!וט6ת 2ג1/0900016 טמפ6/6ז 9601106164

 (בסטזומסתופ 962165502/ 2ט 1מגסמסת. 0016 206 6/0111651 כט 261 6186 10614-
 11086מ {260615612029 ט61016106ת, ום 66ת 12מ90061108168 10מ 2ט ט671416ת?

 םטפ 2104 1610 סות 111046)) זזסט 2ט 806156126ת, 0026 8100 ןק642ת/50מ גזמ

 ט/0:6 2ט 821/6ת. /4161מ 016 240/2206 151 תוס! 16100+. !צט/+ 06 זמגע 6

 1656ת, 46 9202 00:0ת0זט296ת 184 טסתג (261516 065 'ׂ/6712586/5 0 /סתמ !?ט
 9 65 סםזמ 26 צ ס}} 806156126מ 1115, 11606ז /406:0202, זמט98/ !'ט 9612

 606186126ת.--

 *16116102+ ,620465+ !2ט תמגתסתספ; 25 108 26 טם0 44 8066 5

 /6:0216ת5 5014022 5 2ט 211616ז טמ8 תסטסז 18110900016 םססמ 22260501/114-
 1108 681126) {4ז 6186 1210161:009 2620126ת- 30סממ !כט 616 501035 67

 06019006ת 24052806 ט012ט9850210460 יע0111651 (טמ4 425 /2/6 ן 22ז תוסתז
 ט8סס|) שש 1סת 96ז06 25 108 2206, 2052:0606סת טת40 0{ 806ז12556ת. !ט
 זמט58+ תמוז 806 618/ 42ז006ז 502816106ת} טסטסז 100 זמ1סמ 8ת 01656 /4ז/061+ 1024016-

 1סת 8021046 !םוז גטסמ 2008 016 /2ת609105568 2טזמ 1601 קס}/ 11246

 {5מומס5'52)) 261205969606ת טסמ !טזסת, 6061086 2101 50מסט66 68

 טם8 !ט 2216 8805.

 (טומ| 15 אוגזמ 0
{ 1,1606 1614 

 25 {ט+ תמוז 1610, 50םסמ 50 12026 2וסת!פ תוסתז טסמ !וז 0606: ?ט
 ה8מ6ת. !כט ו/151 8011600108 תססה !ת ?/2ת//0:1 פסומ טמ8 (6תט 58

 ,נ ,ב -- ,ךעלדנַעטשרַאֿפמוא טרָאװ ןײא *
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 40:+ ומ !יזממ'2ת/ תסתזנסמ !6ממסת, שסזות !'ט 00:09644 619008+ 3ש1186 תמוז
 616 8606 עסה 501ת022, 016 10, 616 !'ט 1/61951) עסמ סומסזמ 2ת66ז60 תטז
 9616ת64 2206) 6061086/ 516 תטת 8080 014 טסמ זמוז 20:60/0610/46/6 2

 2ט ;6+טזתוסזסת, 44 !'ט 516 00610168 6698 2616108 26ת3026 טת0 2160/
 זמסתז ת0119 2הססמ 101184.

 סג תמוז 306 1068 1016 2ט זמ6:06ת, 0299 108 סות 916586/88 306! ות

 /8ז0616 8396, 1/610268 50 (101+ ש:1| םססת 1ת 61695תג 180:6 613006126ת 801/

 28 טס0286461+ זמסומ 80218165 !115002) 625 תטמ !ת 120021200, 616 םכט 205 8

 /616008960ת 61180ז6ת גבקסמ 0186) גמ 066 149680:08ט029 15// 50 6255 טסז-

 8ט97ט5608 5166 025 108 50208 18 זמסומסז (1656010016 229646018+ 3064
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 טסמס:וסזסת, 50ת46/מ4 קזס 522106, 1656 2200108,8 2ט 2/:2 }ם., 62:01? ושוז

 425, 85 שש 2108 {8ז טמפס/6 2619 22260165568 102//סת, תוס? עט

 םס6!2230ת 2120006ח.

 108 0116, 0255 6425 /6:10099ט6:082108 23! טת3ס6+ 0068
 /סז021:018 ,61ת6מ 510:6006ת 2/מסזטס1 תנהסמסת ושוזס. !כט 1254 זמס1ת6 1/6084-

 0021 ות 50 {654סח0 (21246 סז0ז0סמ, 0255 65 תמ1סה ט06201108 5046

 זמ08546, טטסתת תמוז 6002146/ 1017612602 1מ טמפ6/0ז 009!1260:161 2167

 */6:121:019986 201 1066 !1619ט09 2ט זמֹוז, 2150 20! טת56/ ; ;;(,( 98
 יז טז02/?ם15, 1מ{!טוזסמ 501146.

 ראי



 233 ךַאברעיױא דלַאטרעב וצ סעה השמ ןוֿפ ווירב

 {מ סותסחג 24ז086/, 86 !ת 066 50021299261089 אסזמזמזו (עסמ 148!ת

 4811611, םתג 240:209 467 760:ט09) 10206 108 1מסותסמ ()ססזחגט+ 806: 106ט13011-

06129862.2 ?1.0 1/6164 1886 
 50816106 זמוז 2214 טת0 861 זמֹוז 2100? 868.

 םסנ| 5

17 

 1601, 27. ןט+ 2

 1606 2406ז020/ !

 ..0025 טת56/5 2,612 ט068 106186 1011:2106116501211 2ת061110 0
 ןגתמ 108 2210:108 !סומסח 2066/ס8 282! 2ס06מ 2/5 8258 !2ט 8108 גמ ,(6
 6461561060 225001169560 תנטפ5ז6 שסתמ !)ט ;םז 106186 1412:66 ט14מסת 0118 }

 סט 4680165/ 2150גמת גטסמ 97695616 /4028ת0!ט8968 םססז 816 2696ת/2196

 2610624ח0016 80016106ת, שס 69 5100 46תמ 26126מ שום, סס !כט 268956ז, 218 6

 טסז196ת 101112ז061161, ?סמט18/1621 2011 1:81800166681616 טמ0 11616 ט6:010468

 680ת5+. 1216 261:ט09, 016 61ת02| 106 1620622 0234 טמ4 5108 (2ט08 20:861-

 ן'סם) 624061 שסת| 260006+ (916 22 ות 9222 1260180012840 !1תמ 6
 (008164/ 260601640 גת /ג20תמ6ת!סמ 2096מ0תמתסמ) !2תת 5108 162

 ו/ס9סמ 46 2060610062660מ /305108/ 618261מ67 1/1118ז06116ז 1604 561054 טמוזסט
 ו/ס/4064. 1025 664 (26156 06/ 261?טת9 206 260044) 50 !;גתת 108 1018

 ע/1646!טתמ תטצ 201 8:6 86105+ ט011/61560; !9ט תמט95+ 516 1656ת. 10 טס,6ת

 8116:01098 6186 9247 2606 טתס 262 6186 888 12014216 0?14100ת9 } 500!זוזה

 96439, שסתמ 516 50 500ת0221/08, 6016 016 1120102021246 465 2108/ ק811080-

 םתופסהסת 5//2260142תט5/6 6206 80146} 206 ?טז0ת+ !{גמת טתמצ 2

 טספסתמתמסמ, טמ56:6 !)06:26ט09ט289 2ט 2ת66ז0 0466 20 1/8051216/60 67

 ח:0ת+ 6291, 46 2102+ תותמתמו /16165, 00529108 416168 2226 טו{ 90תסת

 9620זװ06ח, טת56/6 2,610009 22! !ת 9807 106015021ג00 ס1מ6ת !/תמפסהשט89
 הסזטס;960ז2006 6425 42// 516 5108 זטתתנסת. 1265168 101 םטז 61מזמג|, ש85 שוז

 {טז ןט064 9660:4/ 2306ת -- שוז ג0סת 029 508606 26600981961מ, 21/65 גטפ

 סנגסחג !:תקוק םסזהטּפ ?ט 6ז- טםס 23 2683זמ!סם} 65 !גתת טמפ 6

 18608503622 066 2650006/6 4/011606 18 4165695 0466 ןסת65 טסזץוע61/64 --
 5005? 22146 תנבת 416565 060195 50ת0ת !ת 862039 201 טמפסזסמ 142ת02/ {טז 6

 )3468 96?ג4} 206ז 65 0291 5 26ות6ז, 061 טמפסז ! זוםקוק 2ט 5606 11
 טמ4 {טז ןס8068 6:460ת82/ 00:0216008/60.--102 זמטפפ 508116556ת, 6611 תמסות

 8026 2ט 1246 9684. 144085/ס6מ5 תמסהז, 1606 602! טמ0 56ת1/61066 44

 /צ?טעס14.
 ןסומ 1163
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 168/מ, 21. 56מ:6זגמפ+ 2

 1,1606+ 24ט6ש080 }

 ןכט וז5/ ות 460 {)06:0ז/מ96ז 016565 סותסמ 9202 2246ז60 100646זת6ת

 1120 260ת6ת !6זתסת, 215 46ת, /610מ6ת !?ט זתמֹוז טסז 61016ת ן2תזסת 2ט-

 5081044651. 108 2691686 1010, 4255, 80 !סזמ זמוז גטסמ 425 |ט46ת?טתג 5600

 05 6/056תג 1ת161/26ת!סת 1/2ת06 4008 96:ט89סח 154, תמסוחס ,,:08:5086 2346"

 (28) ןטֿפיכש צשיכָאטס'ה
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 1606 2ט 61/696מ. 1/1611610ת+ 9611091 !םזג 5610 11גמ -- ע16116108+ 2000
 תוסםז} ןס462/2/5 156 46/ !!גממ 6186 20008/ 10/6/65520/6 109006/ת009 םע0

 {טז םוסמ ומ תמסתז'8086+ 26216מט09 1066/659522/. !ס8 8206 זמוסמ עסזח טת8
 016, ןג ט1616 56ט8060מ !209 טמס תנסמזסזס 1296 220861020606/ זמוז ןחחמ 0046/-
 221/60. !ס08 הבכפ תססמ תוס ס0תסת ןט068 96!ט00805ת, 06 םססה 50 1תמופ זמ

 4601 )טססת!טמג טסז6020 594 טם8 0008 2ט/ 6106 הסמסמ 5406 21126-

 זמסומסז 8214טמ09 81604.2 1סג 1016, 0259 !'ט תמוז 2216 61תזמג| 67

 500ז6:068 טמ8 48מת הטסמ 41656ת (1046051200 םסזמהזסת 1156 3/650210
 ןסט תמוז 50 1296 2:00+ תנסמז 46500ז606ת, אהתמ טמם8 || 1סה תמוז 2:60/

 ס2!14ס0מ, 900606ז8 וט2ז:6ת, 219 !2ג תמוז 68 86108/ 0ז412181. 108 20116 2108

 6298 006!/61610 2,0121119461164  טתפסז 1160ת05002/1110865 1/6ז021/תופ 2ט 1660

 חג 5:4046 5124.
 םסו| 5
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 168!מ, 6. 620. 2

 1606 /4ט612808 |

 1ס8 1806 121 6186 וע:000096 2/612ת66ז029 !מ זמס!מסמ '/6ז021/תופפסת

 1מ1120461/6ת, 016 {ז זמוסחה 568 10106016108 5614 שוז0} 108 6606 8

 860/6096ת 10000615149 220 ?3זופ 161568 טמ8 טסת 401! גטפ (זמוז 6ז800/סזמ

 (26021/) 016 2602/0ס0ת 065 1207. /0/04618 ומ 48 ההסות. 210. 1011:6126ח.
 םו6ס 5161/טמ9 666 המסֹומי 210. 186 ן6126 66ז0 !טס!ואטזמ 80ש0ה! 218 7

 6916ז009 96960006ז, 6106 9651006116. 701 0גו6סת !ת ןטם9846/ 2,616 ?ןתסת

 2/ס/מסת כ?טזזמ תמוז 06! /62/סזטמ9, 206/ 685 15 תטמ 2168 9010 טת8 6
 0255 ששוז טמפ 6/ש25 ע6:2206מ, 968001100461. /גמ 016 546116 9'1101600640

 18? ׂ/גזצ 260661סת, 50םסת ?סטסז 016 86916/0מ/ 6016 1 תו!סזתטתפ ןה'פ ט6/-

 1גת216 (טמ!6ז טמפ 965291). ?סזמסז 2826מ שוז סותסמ תסטסמ 26ת50ז טסת 85ז/ות

 טסאסזמזנסמ; 2066 שו+ 11מ06ת, 0495 46 3/600561 טמפ זמסמז 2012 215 5682466

 28001160 תגטפפסמ שוז 06 2691ס6זטמפ תססו סותסמ ט672ת/ש0141006מ 2662416טז

 2ת96מ5ת,) 725 גטסג 9890װ5װ6ת 154. 1216 2000006ת168 תסתמוסמ 129108 ?ט

 טמס0 65 50 גטסג !ת ן0ת9516/ 2606 תססמ 6106 2666046046 22ת280/ 6

 962610006+ טסז06ת. טז !1סזשס9װ'5 ,,6ט/90װ6ת 80160" 50016106 108 6060-
 {2/5 טמס 2602 !;גתת 108 זמוסה !1/סז 9222 1161 809506616ת. 14208 !?זופ
 טסאסװמתנס 108 1/1000196 !יזממ/!סמ!טמ96מ תמוו 616 תווז ות זמסותסז 109

 568 20121:08 פסומ 06105ת. /גטסג שוז0 זמסומס ,,1112/0016" 2005/6ת5 ות 7
 קסעטס 6068 10604-1010מ065 2650/0006ת.2 1/16116100+ !גממ זמֹוז 1061| גט5
 560:602:4 גטסה 6116 1יזמװ0096!160ת גת 5142!פ2תתסז 2606 4
 סט זמוז תוסםז 016 (2612119460 61261268 טת0 והזמ 961696ת0108 10114616ת,

 0295 108 ת208 129 0686 טמח 69 זמֹז 2ת896תסחז ט2ז6, שסתתמ סז זמוסה

 6016 סזממ16016מ ו0011/6. 125 154 ת1סמז 2009, 0255 66 זמֹוז יתמק!601טת99-
 5006610608 800104+/ שסממ 6 תטז 261696ת40ה 56186 1160006 גט{ זמוסה 20/-

 זוס:;98ז0 1020/0/-

 םס| 4
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 : 19. ןטמו 1843

 ןעזסומ 116/6ז 34146ז ! :

 ןסג5 שגז 6004 םזהט טסמ 10ו/ 6238 סט 660 240/209 96002036 1 }
 46תת 108 ט008866 42 2100+ 1662 סס !'ט תססה8 616025 טסת זמוז 1019868-

 טט0114681. 10ת5616 496150964 268066002496מ, !ת (ג0006 2ממ/סת; טט610תסת

 4000 !ת 46: 2750261ת309 זמסמז טמס תוסתז 2056102006ז. 56140סזג 016 88ס1מ.

 719. 80196261+ 2 250 80ת0ת 1ת ?/15 2206 100 תמוסה 205500116581000

 060 מםנ!ספ. 2ם6ש0:16מ 6068 !.סתנמגטתפזמטפ 960000161, 50תסת זמסמזס/68 42-

 זטסס} 26:20896960260 טמ8 2206 016 1/60406 ?2ט 56ם0סת, 0295 10616 26566-

 טטמע6ת ת1סת+ {3020008 8140. 26 1ט890696112מ/9פתט8 15 פ50םסת 161/טס(6
 9סו/סמתסת. /2ומ 1/1118ז06116 06 06ט18ססת ,182ז00006ז, סות 1600 אט96 877
 9101 ןס4121 סֹות 56ת0500ז6106ת גמ תננסמ 2סז2ט5, שסזות 016 !סזנגטמר6

 1/896 265ק2ז008ס0ת טמס מז /67021!תופ ?טז 180510מ0מ1ס| טמס ?ט 462 }טת9-
 16961/246ז0 6ת100108616 ושוזם. 106 '/6112580/ 15+ ת210ז108 86105/ פסתסמ
 9סו/סממסת.2 !יומ 2060 טסת 606ת 5006'116261מ 156 1612 ומ 1:ת912ת60 טמת8
 50תז6101/ 618 2105568 4/6:4 טססז 01656 /4מ961696ת0611. 1116 416560/ 6

 1סג ומ 696 06:0100089. !תמ טסז1ע6מ 12מז6 תגתמווסמ, 205 168 ומה( 4
 ועבז ת208 !'גזופ 20 16156ת, {2זמ 6ז עסמ 2601/ומ םטזסג 146/מ: שוז 5קזגסתסת

 טט6; 416 26101:296 טמס 6, סומ /גתמס 1 16701010מ2ז, 8021640 טסמ זתֹז 5

 21/6ז611119516ז 160נגתמטת1פ!.0 50 116016 10 ש?סזשהפ:טמ9סמ 2מ} 108 66
 ?ס|ןטא 9202 גת 06ת 14296/ 9682ת96ת0 טמס 80216106 תםטז {0+ תמסותסמ טז-

 פקזטת91/0װ6מ (616 !ט 1/61581), 6156 טמ8 161266מ 7,604. 1260 (26102/15-
 1048ז8/60 2206 1סג 060 1/ת16:92ת9 ןקזסק206260 טמ8 102 שנ| 025 6
 0270 2616296ת, 0255 תוסותמס 110086261009 ןמ 0/:*1||טמ9 268 ?(,(61
 81169+ 22401116ג טתפ6/6 ט614100950116 626916/049 גטסה 610196 (0/2תז066מ

 טמ0 ?268ז, ו/16 816 68 (610:621, ומ ט6ז20800105/סז0, ט61888ת165/סת 6

 965897. 116106 1602/6מ 580ג6מ !;סתנזמסמ, 0016 50ס0מ 1086 61ת1965 טס| זמות

 וזמ 1116215006מ (2000010116 ומ 2,110 {ג62ט5. !ת יעסתופסמ 1/00תסמ טס(68
 516 6150261068 טת4 108 1/6106 2202 30201508610108) קסטסז 8516 ט6156206/

 ו/6/06ת, ת2סת ?זופ 6156//20160ת, 42 168 50תפ+ 2ט 115616/60 11406) 4288...}

 128 154 זמֹוז ות 01686ת1 /4086001104 2100+ 1מ091/0ם, 2ט !כא ?2ט 1761568.
 106510 זמסתז ו/0:06 65 תמוסת 1/6ט6ת} שסתמ }{)ט תססמ 1ת 0165ס6:6 6

 0066 2ת12ת995, 206 9:6108 !זג 21012096 065 ת2005/68 1010ת2/5 2ט זמוז

 אסזמזמסת 00111685+; 100 1/0106 1716 טמ96/061ת 1416165 טמס 10סז;טט698

 01288/סת) 085 8100 508/114110/ג 2106 זמהסמסמ 1584

 50 3161 ,גתמ 100 כז 5296ת) 0298 108 1616 1112ז0015066 6
 ןס+ ןק1840508 גט5006, 108 2806 '/6:0:0טת964 ?2ט 6126 טמ8 660156106ת

 766046 ֹומ 106ט15001284, /782/4:610ג ט80 7:29182ת4.- 1016 8ט00מ2מ4!טמ9 ֹות

 5סתשס126 151 9802 {וז זמסותס 865660ט0964 טמ48 56/05+ שסתמ, 06 ט20ז-

 50261ת102, 00 8008065129 460 001096מ 6019 ע6001666ת8 ש1/0, 20: 6/

 ף2זטתג 0008 תוסת+ 201, 42 שוז טתפ 50ג0ת 2408212 טמ4 1:1092ת9 ט6ז50821/6ח

 ט/סז06ח. 1168 6114ט112. /3/50 234 2210:265 ,ט54ת1ת160/0זמסמ !

 (} 9 8 8 1 3 8 9 . 9 5 י 9 5 1

 06וװ 116 88
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 3. 2טסט51, 3

 606:.1+ 24ט6ז0800 !

 (ףסז06 ש2ז6 1סת ?ט !וז 2640זמזגסת, 806 100 2146 8618 (2610. 21
 9606 108 תגוו טט9ס, 46/ 5616 61ת1:20ת 1296מ תוסז 15/)/ 208 !1גט5. /1886)

 שעוז0 כו: 528ס8, ש25 שוז טסז82406ת. 0 /סתת !?ט }םזמ 4014 60028 26211110
 361 2תמצז, 80 00160256 65 ןג 2108 !0טק;6 156 2טסג 61ת960618/ טתס

 שגז4 102516/4: פקזסססמ. ןומ ()0/0960 זמטפפ 006 52086 תססג 9606
 ט1606ת, 48 416 קזסטפפ. 26916:ט29 8005! 6296960 1744.

 ט/סמת !ט זמוז 20 1 2015 50גז6106ת 1189, 10 טעסםמס 110161 46 2

 (בוזסמ06, זט6 46 ()0:026-4/1091-ן1ט01/. סכט 15? 42תת 916108 טמ0 209160/-
 08 טסת זמו; /גתזשס;( 6182//:סת. ם1פ 62מ:ת 2/80 1606 שס}|!

 םסות ן/ 5

22 

 {עטַאד ַא ןָא)

 'סזמ 11606ז 29ט6ז0808,
 015 1.606285407:06, טזמ 618 ט61012008169 8:10 2ט 960טזגטסםסתמ, ת2ססת

 טמפ 208 6ת:269629065612/68 5616 הותעסששסז!סת. !כט 1186 10108 סתתס

 /ע61461 תמ1+ תגסנתסז !10ם!?ט09 6068 50 0601 261/608668 !סתמסת) 6
 סג תמוז 46 106106ת. 50846:02/! !'ט 2254 זמוסג 6105 6964 67

 תמס1תס; /1סת!טםע, 016 108 טסזה 61516ת 14096ת01106 גת 6189680012060 2406,

 50 1160 עסיטסממסמ, טמס ן6126 968615/ {'ט 2ט תמס1תסח /421290019160--- 2106

 4600 116:26ת, 206 66תג (1615+ טמם 46::30ת ת26ם} 108 תהס6 65 0226 גט

 סופ 1612 ט6:001606ת, 101 2ט 80016:06ת, שוז 3266 ותפ םעיז 0

 שסזסזטפפ 9600200+. 1025 9696000211196 5001046 1068 0 גטסמ 2101 ומ 7

 110:/םטמ9} 6255 !'ט זמוסג ט01615106268 0154 -- ש6:88 108 0068, 6255 !'ט

 961806 2ט 06ת64 9620/5/) 416 025 2זז06 60161016, 62/006050816 1/018 ?ט
 146211516/68 5ט086ת.--50806ז4 108 1060816 101 616964 6064 4

 זמס:ת65 1,606ת5 טמ0 3/1:46מ5 242616ת) 0611 108 ועס1995, 0258 !(סזט ,2

 21/סז טמ6 ,/411646ז0 ' םסס !זמזמסז 61 ן61560110069 10166956 02ז2מ תותמזמפ?.
 () שסממ שוז 2ט5גז06ת 9601606ת ש2/סת, 48תמ 2211656 ''ט תוסמז מת 61

 סןףט6 646: 11006465 טמ0 /400:65 ?2טתמ 5601106012/68 /45116116/ 5
 500621206214065 טמ4 20/68 06 52100110612/ט 6068 8016! סט 4

 םוסמ תוסת+ גטפ 46ח0 1160 10618695 1.606ת5 1ת 106106/ 0182! 20ז004-

 2168ס4 40:/ס648 טת4 1מ16+ 106106 619468 (1600641004616 עט 4011686סת

 46ז661| 416 216ת50060 ט611116/60, 7616:60064 טמ4 טסזםטמעסזמ! !'ט יט

 זמוז זמֹוז ות 016 1166668 46 ט89100411068 610960/02968 ט084 2240656 6

 {טזס8/02:60 (26061ת001956 066 40601201:66ת 106ת508061+ 6ת10604/ טמס 3161-
 161086 26896/ 218 506, 40 1207. 100019015, 516 62ז2681601, טמ0 50 זמו{-

 26210616+ גת 606 05|:1ט09 06 170605008614) 021:644 /כט ן6126 ש6

 110064) סותס 2006/6 24{ טסמ 102/ס86ח 18 101046:206806 8500/61085/ 2טז

 ץעסזשסוטטמ9 םסז 2:25ת 1.2ת90660 46 106586928960/ 1/61006 2טז 20-
 וץסס5!טמַ} שסתת 016 גטסג ס1תזמג| 416 טת!סזסת 50010װסת עסזמ טס5טס8
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 6010510065 תטז 016 3066 80גסמ תמוז 810068 טת4 16מסמ6 80ם00026ח4
 םגזמו/ !םמסת תוסמז טממ6ם29110מ 014 /!-- 0/סתמ !סט הססג זמסותסזמ 8240 1016

 46004650,/ 50 1/0:86 108 1016 0ג616 2408100168 0616 2056102206/ 561268}

 וסג 0006 !וז 668 22101260 !)01619209 1261ת6 1,6960061+ 502:1406זמ טמת8

 ת0116/6ת, טם80 2165 2ת606848ת4 10108 גט5 4105 ם2מת4 201209520/61556ת0

 ומ 46ז 461 1161| 186 6/606ז {טז 0108 תס08 {4ז 2066. 1406 ו/25 ט610049

 סות 1001ס6ז 30005620 201 6סחג 2016! !זטממ 9סתט9 {טז ןס126 106תת !'ט
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 סו( 65

 ווירב 'סעה וצ תורעה

 ונַאמ ןיא ןענַײז ײז--,טכעלטנֿפערַאֿפ ןרָאװעג טינ ןענַײז ,ָאד טנָאמרעד סעה סָאװ ,ןעלקיטרַא יד 1

 ,םינָאדװעסּפ רעד זיא ,ןטמ96ז 5ק100245" .יכרַא סכַאברעױא דלָאטרעב ןיא ןרָאװעג ןענוֿפעג טּפירקס

 ןופ םסוווַעס (16850010816 06 :קרעװ טשרע ןַײז טזָאלעגסיור 183/ ןיא טָאה סעה ןכלעװ רעטנוא

 ,טנָאמרעד סעה סָאװ ,* יֿפקנַארֿפ ןָאֿכ לַאנרושז עעטיוד סַאד 816050680614.  טסמ ס1םסזג |טמפסז 5קומס5

 ךיוא טָאה סע ּוװ ,ןיַאמיטרוֿפקנַארֿפ ןיא ,117240/10116/ ןסטזמ8|" גנוטַײצ עשטַײד עכעלגעט יד טנײמ

 . ,ןסטזמ2) 06 !12ת8101(" גנוטַײצ עשיזיוצנַארֿפ ַא טנַײשרעד

 ףמַאק רעד טגיײמעג טרעװ ,,26ץטט011ם15 ?ז6956ת5 זח1 43ז 2:4100119006מ (2:40000416*/ 2

 טֿפרַאשרַאֿפ רעדיװ 1839 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןוא גנוריגער רעשיסַײרּפ רעד ןשיװצ

 טליּפשעג טָאה ףמַאק רעקיזָאד רעד .עלסערב ןיא ּפוקסיבעצרַא ןשילױטַאק םענוֿפ טכע רַא ןטימ גנודניברַאֿפ ןיא

 רעסָאװ ןוֿפ ,שיטסירעטקַארַאכ רעײז זיא סע .טיבעגיןײר ןשילױטַאק םעד ןיא עלָאר עסיורג סרעדנוזַאב ַא

 .ףֹמַאק םעד טכַארטַאב סצה .מ סיוא טקנוּפדנַאטש

 .רַאֿפ טינ טציא זיב ןֹוא עטקידנערַאֿפ-טינ עכעלטע טיהעגֿפױא עקַאט ךיז ןבָאה ויכרַא !סעה ןיא 3

 .ןרָאי עגנוי ענַײז ןוֿפ ףָאסָאליֿפ ןטבילַאב םעד ,ןַאזָאניּפס טלדנַאהַאב סעה עכלעװ ןיא ,ןטּפירקסונַאמ עטכעלטנֿפע

 גָאלרַאֿפ ןיא 1841 סױרַא זיא סָאװ ,,םטזסמ819606 1118/6016" ךוב 'סעה ןוֿפ דײר יד זיא ָאד 4

 ןקיבלעז םעד ןיא סױרַא ,ךוב רעדנַא ןַא ףױא רעֿכטנע ןַא יװ טניד ךוב סָאד ;קיצּפַײל--דנַאגיװ ָאטטָא

 רעד .,,016 תטזסק215006 7601210016" ןעמָאנ ןרעטנוא ,רבחמ ןעמינָאנַא ןַא ןוֿפ ,1839 ןיא גַאלרַאֿפ

 רעד רַאֿפ טגײלעגרָאֿפ טָאה (ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא'ס יװ ,ןַאמדלָאג רענייא) קרעװ ןקיזָאד םענוֿפ רבחמ

 --תוכולמ עסיורג ףניֿפ ןוֿפ דנוב ַא ,*סנַאילַא רעקילײה, ַא ןוֿפ ןַאלּפ ַא עּפָארײא ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ

 ןיא ןטיבעגיסגנוקריװ יד ךיז ןשיװצ ןלײטעצ ןלָאז סָאװ ,דנַאלגנע ןוא ךַײרקנַארֿפ ,ןסַײרּפ ,ךַײרטסע ,דנַאלסור

 רעד ןוֿפ ןלַײזטּפױה יײװצ יד רַאֿפ טמיטשַאב רבחמ רעד טָאה דנוב םעד ןיא עלָאר עקידנריֿפ יד .טלעװ רעד

 ײװצ עקיזָאד יד ןטלָאװ ןַאלּפ םעד טיול ;ךַײרטסע ןוא דנַאלסור--ןֹרָאי ענעי ןיא עיצקַאער רעשִיעּפָארײא

 ןֿפו-עגסױרַא טלָאמעד טָאה קרעװ עמינָאנַא סָאד .ךַײרקנַארֿפ ןוא דנַאלגנע ןליו רעײז ןריטקיד טנעקעג תוכולמ

 ףעדנוזַאב ַא טימ רעײטשרָאֿפ ענַײז רַאֿפ טלעטשעגקעװַא ןוא רעגַאל ןקניל ןשטַײד םעניא גנוגערֿפױא עסיורג ַא

 םעד ףיוא ןרעֿפטנעּפָא ןַײז טימ סעה השמ .ןשינעטלעהרַאֿפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד טײקֿפרַאש

 ןֿפַאשעג טָאה סָאד ןוא ,דנַאלשטַײד ןװװיסערגָארּפ ןצנַאג םענוֿפ רָאּפור רעד ןרָאװעג יװ ױזַא זיא ןַאלּפ ןקיזָאד

 דנוב ַא ןוֿפ קנַאדעג םעד טריֿפעגכרוד טָאה רע רעכלעװ ןיא ,*עיכרַאירט רעשַיעּפָארײא , ןַײז ןוֿפ גלָאֿפרע םעד

 .עינָאמעגעה עשיסור-שיכַײרטסע יד ןַײז וצ רֿבוג ידכב ןסַײרּפ ןוא דנַאלגנע ,ךַײרקנַארֿפ ןשיוװצ

 ,רעגעלרַאֿפ רעשטַײד רעטסדילָאס ןוא רעטסטנַאקַאב רעד ןעװעג טלָאמעד זיא דנַאגיװ ָאטטָא

 ;רעגַאל ןװיסערגָארּפ םענוֿפ רעגעלרַאֿפטּפיוה רעד ןרעװ וצ עבַאגֿפױא ןַא רַאֿפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ

 ,גַאלרַאֿפ םעד טָא ןיא ןענַײשרעד לָאז ךיב ןַײז זַא ,טלָאװעג זַא סעה טָאה רַאֿפרעד



 ףַאברעיוא דלָאטרעב וצ סעה השמ ןוֿפ ווירֿב 48

 .ללַאה ,טרַאגטוטש) *װ"זַאא טײהשנעמ רעד עטכישעג עגילײה יד , סעה .מ ןוֿפ ךוב עטשרע סָאד 5

 רעשיטסילַאיצָאס ַא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,דנַאלשטַײד ןיא עטשרע יד ןוֿפ ןעװעג ןיא (1837 רעגרעב

 .רעקידלּפענ ןוא רערָאלקמוא ןַא ךָאנ--תמא ,עיגָאלָאעדיא

 ,דנַאלשטַײד ןיא ןצעזעג-רוזנעצ עקיטלָאמעד יד טיול ,ןבָאה ןגיובקורד רעמ ןוא 20 ןוֿפ רעכיב 6

 ,רעירֿפַא רוזנעצ ַא ןָא ןענַײשרעד טגעמעג

 ,דלעֿפערק ןיא טנַאקירבַאֿפ ַא ןוֿפ ןוז-(1882--1813) םַא רש ףל ָאדור קיטנָאק--םַארש = 7

 רָאי ַא טימ טָאה סָאװ ,טנגוי רעלַארעביל רענלעק זַײרק םענעי וצ טרעהעג טָאה ;ןלעק ןיא רַאדנערעֿפער

 רענילרעב רעד ןוֿפ טַאטוּפעד רעקניל ַא ןעװעג רע זיא 1848 ןיא ."גנוטַײצ עשיניײר, יד טעדנירגעג רעטעּפש

 יטסיצָאלז .ט ןוֿפ הרעשה רעד טױל) ןָאדנָאל ןיא טנַארגימע ןַא יו טבעלעג רעטעּפש ,גנולמַאזרַאֿפ.לַאנָאיצַאנ

 ,(ןזיװרעד טינ זיא הרעשה עקיזָאד יד רעבָא ,קַאזיא--סַארש רעדנַא ןַא טנײמעג ָאד טרעװ

 . ,וטטזסק215086 0/16467868ט:6* ןעמָאנ ןטימ קרעװ ןַײז ןֿפורוצנָא העדב טַאהעג סעה טָאה תליחּת 5

 יװ ןבירשעגנָא ,דיל שיזיוצנַארֿפ-יטנַא שיטָאירטַאּפַא ןעװעג זיא דעק עב .נ ןוֿפ ,7*8861164/ 2

 טכער יד טקידַײטרַאֿפ טָאה סָאװ ,עסערּפ רעקניל רעשיזױצנַארֿכ רעד ןוֿפ ןעגנוטערטסױרַא יד ףיוא רעֿפטנע ןַא

 ,516 801/ס8 !םמ :רעטרעװ יד טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה דיל סָאד ;ןײר גערב ןקניל ןֿפױא ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ

 גנורימרָאֿפ רעד ַײב עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה ןוא ם!סת+ 2406מ--058 1668 46ט69006מ המסות"

 העשיזיוצנַארֿפיארּפ רעד ןוֿפ רענגעג יד ןוֿפ עיציזָאּפ יד טקרַאטשעג ןוא םזילַארעביל-לַאנָאיצַאנ ןשטַײד םענוֿפ

 טעגָאלָאּפַא רעד ,*עיכרַאירט רעשיעּפָארײא.ןוֿפ רבחמ רעד ,סעה סָאװ ,טקַאֿפ רעד ,דנַאלשטַײד ןיא עיצַאטנעירָא

 ,דיל ןשיטָאירטַאּפ ןקיזָאד םעד ֹוצ קיזומ יד ןבירשעגנָא טָאה ,ךַײרקנַארֿפ ןוא ןסַײרּפ ןשיװצ דנוב םענוֿפ

 .טַאהעג טינ גלָאֿפרע ןײק ֿבגַא טָאה קיזומ ןַײז .ןעװעג טלָאמעד ךָאנ זיא סעה ןטלַאהעגסיוא טינ יװ ,טזַײװַאב

 .לוטיב טימ ןעמונעגֿפױא ,דיל ןוֿפ רבחמ רעד ,רעקעב .ג טָאה ווירב ןַײז

 ,640:80 64 60286210 1068זטזח 146ת0 684 :ןענַײז ַאזָאניּפס ןוֿפ ןצַאז ײװצ עטנָאמרעד יי 0

 גנונעד-ָא יװ ,עבלעז סָאד ןענַײז ןעעדיא ןוֿפ גנַאהנעמַאזוצ ןוא גנונעדרָא) 80 0140 6+ 60886410 זסזטזה"

 ע6)1 ם2?טז8 12010ת15 651, 165 פטכ 4266 261618142605 506016 ןוא (ןכַאז ןוֿפ גנַאהנעמַאזוצ ןוא

 .(טײקיבײא רעד ןוֿפ טכיל ןיא ןכַאז ןַײז וצ סֿפוּת לכש ןוֿפ -וטַאנ רעד ןיא טגיל סע) מסע0126167

 ,(1843--1812) טצללַאס ןָאֿפ ךירדיר 9 טנײמעג טרעװ--*רעירט טיוא טנַ;נעטײל , 1

 .ץרעמ-רַאֿפ רעד ןיא עיזעָאּפ רעזעיצנעדנעט רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ענעעזעגנָא ןוא עטשרע רָאג יד ןוֿפ רענַײא

 . ,1)1,8160-232896טזח" ןוֿפ רבחמ ,דנַאלשטַײד ןיא (1848) הֿפוקּת

 ןטסירעליטרַא-ןרעציֿכָא רענלעק יד ןשיװצ .רָאלק ןצנַאג ןיא טינ זיא סעה .מ ָאד טנײמ ןעמעװ 2

 .ַארעטיל עקניל יד וצ תוכַײש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עטמיטשעג לַאקידַאר רָאּפַא ןעװעג ןענַײז טַײצ רענעי ןיא

 ןעװעג עטנַאקַאב רעמ יד ןענַײז ײז ןוֿפ .ַײרעבַײרש ףיוא טּפַאכעג לסיב ַא ןעװעג ןענַײז ןוא ןזַײרק עשיר

 רעטעּפש עדײב ןענַײז סָאװ ,(18660-1818) רע ײמעד ײװ .י ןוא (1800-1817) עקצננַא ןָאֿפ .רֿפ

 ןוֿפ ןשינעעשעג יד ןיא עלָאר עויטקַא ןַא טליּפשעג ןבָאה ןוא -דנוב-ןטסינומָאק, ןוֿפ רעדילגטימ ןרָאװעג

 עכעלטע רימ ןעניֿפעג וויכרַא ןַײז ןיא ;ןסעה .מ טימ טנַאקַאב טוג ןעװעג עדײב ןענַײז ײז .1849--48

 ,ײז ןוֿפ םענײא טּנײמעג עקַאט ָאד טָאה סעה זַא ,ךעלגעמ .טַײצ רעקידרעטעּפש ַא ןוֿפ רעבָא ,ןעקעננַא ןוֿפ ווירב

 .שרעדנַא ןצעמע זַא ,ךיוא ךעלגעמ רעבָא

 רעבַײרש ןוא רעוט רעכעלטֿפַאשלעזעג רעשידִַייַא -- (1855-1810) גיװדול ,זלעֿפנוַארב 33

 .טיבעגןייר ןיא

 ,סיורטש רעד ,ןריזנעצער םוצ *עיכרַאירט עשיעּפָארײא , יד ןקישרעדנַאנוֿפ ןגעװ דייר יד זיא ָאד 4

 ןוֿפ רבחמ רעד ,סיורטש .רֿפ .װ ַא ד רעלעטשטֿפירש רעטנַאקַאב רעד רעכיז זיא ,טנָאמרעד ָאד טרעװ סָאװ

 סָאװ ,רעגעלרַאֿפ רעקיצּפַײל רעטנַאקַאב רעד --זיוהקָארב ;(,16068 ן65ט") *ןסוזעי ןוֿפ ןבעל סָאד ,

 ."גנוטלַאהרעטנוא .רַארעטיל ריפ רעטעלב, לַאנרושז ןעיֿפרגָאילביב:שיטירק םעד ןבעגעגסיױרַא טלָאמעד טָאה

 ןַא טקורדעגּפָא רעטעּפש רָאי ײװצ טימ סעה .מ טָאה *טַאט רעד עיֿפָאזָאליֿפ, ןעמָאנ םעד רעטנוא 15

 ןיא לקיטרַא ןקיזָאד םוצ .געװרעה .ג ןוֿפ ,21008420:20208 80968 גטפ 86ז 50006127 ןיא לקיטרַא

 ןתמא רעד ןיא רעבָא--,'קרעװ ןרעסערג ןקידנענַײשרעד דעטעּפש ַא וצ ריֿפנַײרַא םעד ןוֿפ, :הרעה  ןבעגעגוצ

 ,וירב רעד .ןרָאװעג ןבירשעגנָא טינ וליּכַא תועמשמ זיא ןוא טנַײשרעד טינ לָאמ ןײק ןסעה ןוֿפ קרעװ ַאזַא טָצה

 ןיא .עמעט עקיזָאד יד ןטעברָאַאב ןביױהעגנָא טָאה סעה .מ ןַעװ ,עטַאד יד טסעֿפ טלעטש ,ָאד ןקורד רימ סָאװ



 4239 - ךַאברעיױא דלָאטרעב וצ טעה השמ ןוֿפ ווירב

 סָאד זַא ,תועמשמ ;"גנוטײלנײא .טַאט רעד עיֿפָאזָאליֿפ , ןעמָאנ ןטימ דייֿבתּכ ַא טיהעגֿפױא ךיז טָאה וװיכרַא ןַײז

 דײר יד זיא םיא ןגעװ סָאװ ,רעקיבלעז רעד--לקיטרַא ןטקורדעגּפָא םעד ןוֿפ טנַאירַאװ רעטשרע רעד זיא

 ,ווירב- ןיא

 ןוֿפ טמַגטשעג טָאה ,ןלעק ןוֿפ טַאקָאװדַא ןַאמגיל עז .ל .א טנײמעג אמּתסמ טרעװ---ןַאמגילעז 6

 רעד ןיא טַארסטכיזֿפױא ןוֿפ דילגטימ ןעװעג רע זיא 43--1842 ןיא ;ץנעלבָאק ןיא החּפשמ-ןריקנַאב ַא

 ,*גנוטַײצ רעשינייר,

 רַאונַאי ןיא סױרַא ,רושָארב ַא--,ש1ס ?זגעסת 264ת10001161 טסת סנמסתמ 0056קז6088687 7

 רעוט רעשיטילָאּפ רעלַאקידַאר רעטנַאקַאב רעד ןעװעג זיא רבחמ ריא .(דנַאגיװ ָאטטָא 'לרַאֿפ ,קיצּפַײל) 1

 טערט רע ּוװ ,רושָארב עקיזָאד יד .דַיי ַַא ,גרעבסגיניק ןוֿפ רָאטקָאד ַא ,(1877-1805) יבָאקַאי ןאהָאי

 זיא יבָאקַאי ;םשור ןסיורג ַא טלָאמעד טכַאמעג טָאה ,עיצוטיטסנָאק ַא רַאֿפ ןוא רוזנעצ רעד ןגעק סױרַא קיטומ

 2 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ טכירעג-רעמַאק רענילרעב םענוֿפ זיא ןוא טכירעג םוצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ רַאֿפרעד

 49--1848 ןרָאי יד ןיא .ןרָאװעג טַײרֿפַאב (לַאנובירטרעבָא) טכירעג ןרעכעה םענוֿפ זיא רעבָא ,גנוטסעֿפ רָאי

 ,1870 ןיא ,רעטעּפש ;גנולמַאזרַאֿפ-לַאנָאיצַאנ רעטרוֿפקנַארֿפ ןוא רענילרעב ןוֿפ דילגטימ ַא יבָאקַאי טרעװ

 טַײצ רעד ןיא ,1872 ןיא .ןסַײרּפ ןוֿפ רענעלּפ עשיטסינָאיסקענַא יד ןגעק טסעטָארּפ ןרַאֿפ טריטסערַא רע טרעוו

 רעד ןיא ןַײרַא יבָאקַאי טערט ,(ךע-ברַאֿפיהכולמ) -טַאררעֿפכָאה, רַאֿפ סעצָארּפ סטכענקביל ןוא סלעבעב ןוֿפ

 רעמ ָאטינ דנַאלשטַײד ןיא זיא ײטרַאּכ ד"ס רעד ןוֿפ ץוחמ זַא ,קידנרעלקרעד ,ײטרַאּפ 'מעד-'צָאס רעשטַײד

 .עיטַארקָאמעד ןײק

 ג"ֵא עּפורג רעד ןוֿפ ,ןלעק ןיא טכירעגדנַאל םַײב רָאסעסַא--((1880-1814) גנוי גרָאצג 38

 ןקניל ןוֿפ דילגטימ--1848 ןיא ;"?גנוטַײצ רעשינײר, רעד ןופ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא ,רענַאילעגעה עגנוי

 .גנולמַאזרַאֿפ.לַאנָאיצַאנ רעשיסַײרּפ רעד ןיא רעגַאל

 רעטנַאקַאב רעד ,(1880--1822) טרעּפמ ָאק דלָאּפ ָא על טנײמעג רעכיז טרעװ---טרעּפמָאק

 ןיוא םעד ךרוד ןוא--רעשטַײד רעד ןיא רעטשרע רעד ,(עיכעשט) ךַײרטסע ןוֿפ רעלעטשטֿפירש רעשידִיי.שטַײד

 עילָאב ַאורעל .ָאטעג ןיא ןבעל רעגײטש ןשידִיי םעד טרעדלישעג טָאה סָאװ--,רוטַארעטיל רעשִ;עּפָארײא רעד ןיא

 טלַאה (ַא"א 267 ,201 יז ,1893 ,ןיו ,/ 1.610ץ-868ט116ט, 1216 /ט06מ טמס 06: /401156ת11?/פזװט5)

 .רערעדליש-ָאטעג עטסלוֿפטנעלַאט יד ןוֿפ םעניײא רַאֿפ םיא

 ןרָאװעג טריֿפעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ןגעװ דײר יד זיא ווירב עקידרעטַײװ יד ןיא ןוא ָאד 0

 רעטנוא ,ןלעק ןיא טָאה 1840 רעבָאטקָא ןופ .ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז רעדיײא ,?גנוטַײצ רעשינײר, רעד ןגעוו

 םערָא ןעװעג זיא יז רעבָא ,"גנוטַײצ ענײמעגלַא עשינײר, יד טנַײשרעד ,עטטוש ןוא עװַאר ר"ד ןוֿפ "דער רעד

 ןוא ."גנוטַײצ רעשינלעק, רעכַײר רעד טימ ןרירוקנָאק טנעקעג טינ טָאה ןוא טלַאהניא ןיא ןוא ןעלטימ ןיא

 ןעמוקעגֿפױא ןגנוי .ג ַײב זיא ,ןלַארעביל רענלעק עכעלגעמרַאֿפ יד וצ עציטש ךָאנ טדנעװעג ךיז טָאה יז תצב

 רַאֿפ יז ןכַאמ ןוא גנוטַײצ יד ןצנַאג ןיא ןעמענוצרעביא ידכב טֿפַאשלעזעג-ןעיצקַא ןַא ןדליב וצ ןַאלּפ רעד

 : .ןַאגרָאֿפמַאק ןלַארעביל ַא

 רענײא 30--1820 ןרָאי יד ןיא ,רעטכיד רעשטַײד רעטנַאקַאב ַא--}. 8. 20ט95568ט3 הטפ םסממ ?1

 ןכַאנַאמלַא יד ןוֿפ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער ;רעדנעל-ןַײר יד ןיא םזיטנַאמָאר ןוֿפ רעײטשרָאּפ עטסטנַאקַאב יד ןוֿפ

 . ע861814026 1018"

 ןוֿפ ךַײלגוצ ןוא טרַאגטוטש ןיא גַאלרַאֿפ ןסיורג ַא ןוֿפ תיבה.לעב רעד --((:0448 רעדָא) 160148 2

 1810 רָאי ןוֿפ .טרַאגטוטש ןיא 1798 ןיא ךָאנ טעדנירגעג טָאה רעטָאֿפ ןַײז סָאװ ,"גנוטַײצ רענײמעגלַא , רעד

 ,/עטעפסטזעסז 241196תו61מ6 761!טת9" ןעמָאנ ןרעטנוא גרובסגיוא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא גנוטַײצ עקיזָאד יד זיא

 ןרָאי יד ןיא ןעגנוטַײצ עטסטרימרָאֿפניא ןוא עטסטַײרּפשרַאֿפ עמַאס יד ןוֿפ רעניײא רַאֿפ טנכערעג ךיז טָאה ןוא

 .ערטימ ַא ןוֿפ עלעטש יד גנוטַײצ רעד ןיא ןעמוקַאב ןגעװ ןעװעג לדּתשמ ךיז טָאה סעה .מ .1840-0

 רעקיזָאד רעד .עיצַאדנעמָאקער סלַא ?עיכרַאירט עשִיעּפָארײא, ןַײז ַאטטָאק וצ טקישעגוצ טָאה ןוא רָאטקַאד

 יד זיא ,רעטקַארַאכ םענײמעגלַא ריא טול עלַארעביל קיסצמ ַא :ענעטָארעג יד ןוֿפ ןעװעג טינ זיא טירש

 ןוא ,עיצַאטנעירָא רעשיכ ַײרט סע רעד ֹוצ הטונ ןצװעג ןגַארֿפ עשיטילָאּפ ךעלרעסיױא ןיא גנוטַײצ עקיזָאד

 טינרָאג קיטילָאּפ רעשיכַײרטסע רעד עגונב טגָאזעגסױרַא ךיז ?עיכרַאירט רעשלעּפָארײא , ןַײז ןיא טָאה סעה

 סע יװ :תולדּתשה ןַײז ןוֿפ טַאטלוזער רעד ךיז טרעלקרעד טימרעד זַא ,ךעלגעמ .יָאנ ןכעלדנַײרֿפ ַא רעײז ןיא



 ףשנרעיוא דלָאטרעב וצ סעה השמ ןוֿפ ווירב 40

 ףיוא ַאטטָאק ןוֿפ הבושּת םוש ןײק ןעמוקַאב טינ סעה .מ טָאה ,וירב ןקידרעטַײװ םצד ןוֿפ ןעז ֹוצ זיא

 ,גנודנעװ ןַײז

 רעטָאֿפ ןַײז ַײב ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רע ;ןעמוקַאב טינ גנודליב ערעלוגער ןײק טָאה סעה השמ 2

 טבַײרש "םילשורי ןוא םיור, ךוב ןטמירַאב ןַײז ןיא .גנויצרעד עזעיגילער עשידִיי ַא ןעמוקַאב ןוא ןָאב ןיא

 טַאהעג טָאה סָאװ ,םינדמל עֿבושח יד ןוֿפ רעגײא ןעװעג זיא עדײז רעמורֿפ גנערטש ןַײמ,, :ךיז ןגצװ רע

 טלָאװעג טינ ךיז ןוֿפרעד טָאה רע רעבָא ,(*רעניבַאר,) ֿבר ַא ןרעװ וצ ןשינעטנעק גונעג ןוא תונבר ףיוא הכימס

 גנַאל ןרָאי רע טגעלֿפ ,ןטֿפעשעג-גָאט ענַײז טימ ןרעװ קיטרַאֿפ טגצלֿפ רע יװ ,םעד ךָאנ .עיסעֿפָארּפ ןייק ןכַאמ

 ,רָאי 14 ןעװעג טלַא זיא סעה .מ .(16 */) ?םישרֿפמ עלַא יד ןוא דומלּת ןענרעל ןוא ןציז טכַאנ עבלַאה זיב

 טֿפעטעג ןיא ךיז וצ ןלעק ןיא ןעמונעג םיא טָאה רעטָאֿפ ןַײז ןוא ,רעטומ ןַײז ןברָאטשעג םיא זיא סע תעב

 רצ טָאה ,ןרידוטש וצ שינעביולרעד יד רענָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה סעה ,מ זַא ,רעטעּפש ,(קירבַאֿפ.רעקוצ)

 .וצרעד גנוטײרגוצ עשיטַאמעטסיס עקיטײנ יד טלעֿפעג טָאה םיא תמחמ ,ןַײרַא טנעקעג טינ טעטיסרעווינוא ןיא

 ענעצזצגנָא ,ןלעק ןיא רעוט עכעלטֿפַאשלעזעג עלַארעביל ןוא ןטַאקָאװדַא-- ַײֿפ ןוא סעּפמָאק 24

 .43--1841 ןרָאי יד ןיא -גנוטַײצ רעשינײר , רעד ןיא ןרענָאיצקַא

 ןוא טסיצילבופ רעשירעצײװש-שטַײד רעטמירַאב--(1893--218035 ,01:6061) לעבערֿפ סוילוי 5

 רעריֿפנָא ,ךיריצ ןיא רָאסעֿפָארּפ ןוא ײטרַאּפ רעלַאקידַאר רעד ןוֿפ רעריֿפ ןרָאי רע40 יד בײהנָא } רעקיטילָאּפ

 רעד ןוֿפ גַאלרַאֿפ רעטסטנַאקַאב עמַאס רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,,618119065:,1 (2סזחמ+01ז" גאלרַאֿפ םענוֿפ

 ןגעװ ךעלריֿפסיוא .אֿפוג דנַאלשטַײד ןיא ןענַײשרעד טנעקעג טינ טָאה עכלעװ ,רוטַארעטיל רעלַאקידַאר רעשטַײד

 ןםז ן15זם5+ ;ךוב סָאד ךיוא ,(1890 טרַאגטוטש ,,,28 1.606851401") עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז עז םיא

 רע טָאה ,1841 רָאי ןיא ,דנַאלשטַײד ןיא ךוזַאב ןַײז ךָאנ ךַײלג .{ס62 : ,ןט|. 118861" (86ת1/8 1932)

 בַײהנָא ןוֿפ ךַײלג זיא סָאװ ,06: 46019006 8046 טּפ 06 506860612" לַאנרושז ַא ךיריצ ןיא טעדנירגעג

 העיסנ ןַײז תעב ןדנוברַאֿפ ךיז טָאה רע עכלעװ טימ ,רענַאילע:עה עקניל ג"ַא יד ןוֿפ ןַאגרָא רעד ןרָאװעג ןָא

 .דנַאלשטַײד ןייק

 טָאה ,ןרָאי רע40--30 יד ןיא טסיצילבופ ןוא רעלעטשטֿפירש--(/48016) ערדנַא לראק ריד 6

 ,"גנוטַײצ עשינלעק, ןוֿפ רָאטקַאדער 45--1843 ןיא ;ןלַארעביל עשינַײר יד ןוֿפ ןזַײרק יד וצ טרעהעג

 יד ןיא טסירטעלצב רעשטַײד ,}ע ה ָאק .מ טנײמעג רעכיז טרעװ -- *עחורסלרַאק סיוא ןעהָאק , 7

 רַאדנעלַאקיטקלָאֿפ ןוֿפ רעבעגסױרַא 48--1842 ןיא ;110866 םינָאדװעס3 ןרעטנוא טנַאקַאב ,ןרָאי רע40--0

 .גנוטַײרּפרַאֿפ עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,?עדנעבַארעטניװ ריֿפ ךוב ,

 ,טנגוי רעלַאקידַאר רענלעק רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ--(1878--1820) סרעגרוב ךירנײה 28

 ,"דנוב.ןטסינומָאק, ןוֿפ דילגטימ ,"גנוטַײצ עשינלעק עיונ, ןוֿפ ןרָאטקַאדער יד ןוֿפ רענײא 49---1848 ןיא

 .טסיסערגָארּפ -ענעעזעגנָא רעטעּפש ; 1852 ןוֿפ סעצָארּפ רענלעק ןיא טּפשמרַאֿפ ןעװעג

 רעד ןיא רענָאיצקַא רענעעזעגנָא ;ןלעק ןיא רעוט רעלַארעביל ןוא טַאקָאװדַא - רעיַאמ

 ."גנוטַײצ רעשינַײר ,

 יד וצ טנעָאנ ןענַאטעעג ,רעוט רעלַארעּביל רענלעק--(1883--1813 ,ףעוָאי ךירנײה) (0149568 0

 .סױרַא טָאה סָאװ ,-טֿפַאשלעזע:סגנוטַײצ רעשינײר, רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ 43--1801 ןיא :ןזַײרק עלעירטסודניא

 ."גנוטַײצ עשיניײר , יד ןבעגעג

 ;"גנוטַײצ 'מעגלַא רעשינײר, רעד ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענײא ,לַארעביל רעקיסעמ--ע װַא ר ריד 1

 זיא סָאװ ,טסיצילבוּפ - ןעק ֿפע ה ר"ד ,"גנוטַײצ רעשינײר, רעד ןוֿפ עיצקַאדער רעד ןיא ןעוועג תליחּת

 .נַײא זיא ;דנַאלשטַײד ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ רעכעלטֿפַאשטריװ רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ענַײז ךרוד ןרָאװעג טנַאקַאב

 סענוֿפ עיצַאדנעמָאקער רעד קנַאד ַא ,גנודנירג ריא ַײב *גנוטַײצ עשינײר, ןוֿפ עיצקַאדער ןיא ןרָאװעג ןדַאלעג

 ןוֿפ ןעצדיא יד ןוֿפ עדנַאנַאּכָארּפ א ָאד ןריֿפ וצ קעװצ ןטימ ,טסיל .רֿפ טסימָאנָאקע ןשטַײד ןטסּוװַאב

 ,לדנַאה ןעַײרֿפ

 .טקורדעגּפָא ןרָאװעג טיג זיא לקיטרַא רעקיזָאד רעד 2

 : .טרַאגטוטש ןיא רעלעטשטֿפירש ןוא טַאקָאװדַא--רערעש 5

 ןעװעג ,טעטיסרעווינוא רעגרעבלעדײה ןוֿפ יֿפָארּפ- (1871--1805) דירֿפטָאג גרָאעג ,סוניװרעג

 יד ןוֿפ רענײא רעטעּפש ;רוטַארעטיל רעשטַײד רעד ןגעװ ןעלקיטרַא ןוא קרעװ ענַײז טימ טנַאקַאב רעײז

 ."גנוטַײצ עשטיוד. ןוֿפ רָאטקַאדער 50--1847 ןרָאי יד ןיא ,ןלַארעביק עקיסעמ ענעצזעגנָצ



 241 ןאברניוא דלָאטרעב ֹוצ סעה השמ ןוֿפ ווירב

 ףקיע רעד טבערטשעג טָאה ןעקֿפעה ר"ד .גנורעלקֿפױא עסיוװעג ַא טרעדָאֿפ סוסָאּפ רעקיזָאד רעד 5

 םעניא טײהַײרֿפ רעכעלטֿפַאשטריװ וצ רָאנ ,טציא סָאד ןעײטשרַאֿפ רימ יװ ,טײהַײרֿפ ר על ַא י צ ָא ט וצ טינ

 עכעלרעטלצלטימ יד סָאװ ,תועינמ עלַא ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא רעד וצ טנײמ סָאד ,םוטרעגריב ןשיטסילַאטיּפַאק ןוֿפ ןעניז

 ענַײז ןוֿפ םענײא ןיא .עיזַאושזרוב רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעד רַאֿפ געװ ןיא טגײלעג טָאה הכולמ

 ןיא ןעמענ לײטנָא ןגעװ ןעגנולדנַאהרַאֿפ ענַײז תעב ,?גנוטַײצ רעשינײר, רעד ןוֿפ רעבעגסױרַא יד וצ ווירב

 ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ,ןײארַאֿפלָאצ ןשטַײד ןוֿפ גנולקיװטנַא עקידרעטַײװ יד, :ןבירשעג ןעקֿפעה טָאה ,עיצקַאדער

 סָאװ ,ץלַא ןוֿפ ןַײזטסּוװַאב-סקלָאֿפ ןשטַײד םעד ןעַײרכַאב ךיוא יװ ,קיטילָאּפיסלדנַאה רעשטַײד ןוא לדנַאה ןשטַײד

 *טַאלב ןשטַײד ַא ןוֿפ עבַאגֿפױא עטסכעה יד ןרעװ טציא ףרַאד ץלַא סָאד--גנוקינײא רעקיזָאד רעד טרעטש

 ,(1841 רעבמעװָאנ ןט16 ןוֿפ גנוי .ג ןוא םײהנעּפָא .ד וצ ווירב)

 רעטנַאקַאב רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ,טסירוי רענלעק -- (1889--1809) טרעבָאגַאד ,םײהנעּפָא 6

 ."גנוטַײצ רעשינײר . רעד ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא ,עילימַאֿפ.ריקנַאב רעשידִייײשטַײד

 3 ,ססטופסםסז (00ט11160, !הטזסק205026 תסטטס. 1/0026ת502/16 {ט+ 1016 טמ84

 10ת5111ט11006116 104616956ת".--1838 *!קָא 1 ןוֿפ טרַאגטוטש ןיא ןבעגעגסיורַא) לַאנרושז רעקיזָאד רעד

 ןלאקידַאר םוצ טרעהעג גנוטכיר ןַײז טיול טָאה (לַײװ לרַאק ר"ד ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1842 ףוס ןזיב

 טלעטשעגטסעֿפ וליֿפַא זיא 1848 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ךָאנ ;שיזױצנַארֿפיָארּפ קרַאטש ןעװעג זיא ןֹוא רעגַאל

 רעד .גנוריגער רעשיזױצנַארֿפ רעד ןוֿפ עידיסכוס ַא ןעמוקַאב טָאה לַײװ ,ק רָאטקַאדער רעד זַא ,ןרָאװעג

 טקורדעגרעביא טָאה ,*עיכרַאירט עשִיעּפָארײא , ךוב 'סעה .מ ןעמונעגֿפױא עיט:ּפמיס סיורג טימ טָאה לַאנרושז

 טָאה סָאד .(1841 ,16 'ונ ןיא) ךוב םעד ןגעװ לקיטרַא-ביול ַא טקורדענּפָא ןוא ןגוצסיוא רָאְּפ ַא ןטרָאד ןוֿפ

 רעטנוא ןעלקיטרַא ןײק ;לַאנרושז םעד ןיא ןטעברַאטימ ןביױהעגנָא טָאה סעה זַא ,וצרעד טקריװעגטימ קֿפט ןָא

 םושַא ןָא ןעלקיטרַא עקידרעטַײװ יד קֿפס םוש יּתלב ןרעהעג םיא רעבָא ,טקורדעג טינ ָאד רע טָאה המיתח ןַײז

 *ךַײרקנַארֿפ ןוא דגַאלשטַײד , (2 ,1842 ,3 י'ונ ןיא =(ןײר ןוֿפ) קיטסילַאנרושז עשטַײד, (1 :טֿפירשרעטנוא

 טציא זיב ןענַײז ןעלקיטרַא עקיזָאד יד .1842 ,4 'ונ ןיא *עיצקַאער יד, (3 ,1842 ,0 ןוא 5 ,4 "ונ יד ןיא

 .סעה השמ ןוֿפ ןֿפַארגָאיב יד טנַאקַאבמוא ןבילבעג

 יסיוא זיא סָאװ ,"ץעזעגנעדוי, םעַײנ ַא ןוֿפ טקעיָארּפ רעד ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סצד רַאֿפ ץרוק 8

 יד ןבָאה ץעועג םעד טול .ן/ םלעהליװ ךירדירֿפ גיניק ןשיסַײרּפ ןגנוי םענוֿפ לעֿפַאב ןטיול ןרָאװעג טעברַאעג

 טצענערגַאב קרַאטש טָאה'מ רעבָא ,טײהַײרֿפ עזעיגילער ןוא טכעררעגריב עלַא ןעמוקַאב טלָאזעג ןסַײרּפ ןיא ןדִיי

 ףרַאד סע סָאװ ,טימרעד טריװיטָאמ ןעװעג סָאד זיא ַײברעד ,ןטמַא עכעלטנֿפע ןעמענרַאֿפ םַײב טכער ערעײז

 טקעיָארּפ-ץעזעג רעקיזָאד רעד ."הכולמ רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןכעלטסירק ,, םעד ןוֿפ טייקנייר יד ןרעװ טיהעגּפָא

 .טֿפַארק ןיא ןַײרַא טינ זיא ןוא ןזַײרק עקניל יד ןיא גנוגערֿפױא עקרַאטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה

 טָאה ףיורעד סָאװ ,ןלעק ןיא עלַארדעטַאק רעשילױטַאק רעד ןוֿפ יֹוב רעד טנײמעג--םסזוקגט 39

 יװ טקַאֿפ םעד טסירגַאב ןבָאה ןעגנוטַײצ עלַארעביל.קיסעמ יד ;גנורעקלעֿפַאב רעד ןשיװצ טלעג טלמַאזעג ןעמ

 עזעיגילער יד טלעטשעגקירוצ ןוא ךריק רעשיליוטַאק רעד טימ טכַאמעג םולש טָאה גנוריגער יד זַא ,זַײװַאב ַא

 לײט רעסיורג ַא טנערבעגּפָא הֿפרש רעד תעב םעד רַאֿפ ץרוק טָאה גרובמַאה ןיא ,ןקילױטַאק יד רַאֿפ טײהַײרֿפ

 ןעגנוטַײצ עשטַײד יד ןוא--טלעג טלמַאזעג םיֿפרשנ יד רַאֿפ טלָאמעד ןעמ טָאה דנַאלשטַײד ץנַאג ןיא ;טָאטש

 .רַאֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאֿפ לומיטס ַא יװ ןעניד סעיצקַא םינימ עכלעזַא זַא ,םעד ןגעװ ןבירשעג ךס ַא ןבָאה

 ...דנַאלשטַײד ןוֿפ גנוקיניײא

 ע10. 11655' 8021810509006 גנולמַאז רעד ןיא ןַײרַא טינ זיא לקיטרַא רעקיזָאד רעד 0

 .ןילרעב ןיא ןבעגעגסױרַא 1921 ןיא טָאה יטסיצָאלז .ט סָאװ /40192626 1841--184/*

 ױזַא רעד טניײמעג טרעוו---,,118ת002601206 668 1084 םמנ!ספסממופסמסמ 22601/2/!פט384* 41

 עד טנדרָאעגנַײא ןבָאה ןלַאקידַאר עשטַײד.םורד יד סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד יד , ,118ת020מ6/ 1659" 'רעג

 ןטקיגײארַאֿפ ןעַײרֿפ ַא ןוֿפ גנוזָאל ןרעטנוא ,ץלַאֿפ רעשירעַײב רעד ןיא ,ך ַא ב מ ַא ה סָאלש ןיא 1832 יַאמ ןטס7

 רעלעגָטיציזָאּפָא רעשטַײד רעגעי ןוֿפ דרָאקַאסולש רעד ןעװעג זיא עיצַארטסנָאמעד עקיזָאד יד .,דנַאלשטַײד

 עיצולָאװער-ילוי רעשיזיוצנַארֿפ רעד ןוֿפ גנַאל;ּפָא ןֵא יװ דנַאלשטַײד ןיא ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב

 יידַאר ןשיָֿאזָאליֿכ, סענוֿפ גלָאֿפרע םוצ ךיוא ןגױצַאב שיטּפעקט ךיז קיטנָאק טָאה ךַאברעיױא דלָאטרעב ,0

 .?גנוטַײצ רעשינײר, רעד ןוֿפ *סומזילַאק

 ,טגײמעג ָאד טרעװ רעװ ,ןרעלקוצֿפױא ןטָארעג טינ זדנוא זיא סע 4



 ךַאברעױא דלָאטרעב ֹוצ סעה השמ ןוֿפ ווירב 442

 טנעלטנֿפערַאֿפ זיא *גנוטַײצ רעשינײר, רעד ןיא סָאװ ,םעד רעביא טקילֿפנָאק רעד טנײמעג טרעװ

 טלָאמעד טָאה םוירעטסינימ סָאד סָאװ ,(ןטג ןגצװ ץצזעג) 1286902614טמ95-(1696126ת6שט14 רעד ןרָאװעג

 ,לברעד קיטירק רעֿפרַאש ַא טימ ,טעברַאעגסיוא

 .רענַאילעגעה עגנוי ג"ַא יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רענעעזעגנָא-(1869--1808) ףלָאדַא ,גרצבנצטור 4

 רעד ןוֿפ רָאטקַאדעריטּפױה ןרָאװעג ,סקרַאמ לרַאק ןוֿפ עיצַאדנעמָאקער רעד טל ,רע זיא 1842 בײהנָא

 םעד .עבַאגֿפױא רעד רַאֿפ טינ ןיטולחל גױט רע זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה'ס רעבָא ,"גנוטַײצ רעשיניײר,

 .אֿפוג סקרַאמ לרַאק ןרָאװעג גנוטַײצ רעד ןוֿפ רָאטקַאדער:טּפױה זיא 1842 רעבָאטקָא ןט5

 או0סז 46015086 8016 גטפ 86 50000612" ןיא טקורדעג ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרַא 'סעה .מ 4

 .ןרָאװעג טלעטשעגטסעּפ טינ וליֿפַא ןוא טלמַאזעג טינ טציא זיב ךָאנ ןענַײז

 ןעלקיטרַא ײר ַא טנַײשרעד עקַאט ןבָאה 1843 רָאי ןרַאֿפ ,הסטטס 46 םסטצ 110מ069" ןא 4

 44. 1806, :ב"צ) טַײצ רענעי ןוֿפ דנַאלשטַײד ןיא גנוגעװַאב רעשירַארעטיל-ךעלטֿפַאשלעזעג רעד ןגעוו

 םסטט6 110612/6 4016/'0ה28מ6 1843 רַאונַאי ןט1 ןוֿפ (0/196 46 14 108110900016 21166

 .טנָאמרעד טינ וליֿפַא ןעמָאנ 'סעה .מ טרעװ ײז ןוֿפ םענײא ןײק ןיא רעבָא ,(1843 רַאונַאי ןט15 ןוֿפ

 ןוֿפ רעבעגסױרַא .רָאטקַאדער (3/ הרעה עז) רעטנָאמרעד רעירֿפ רעד ,לַײװ לרַאק ר'ד 7

 . ,106345006ז (:0011161"

 יד ןוֿפ רעריֿפ ,טסיצילבוּפ רעשטַײד רעטנַאקַאב ,1880-1802 ,(ט99) עגור דלָאנרַא ריז 48

 יד סָאװ ,,12601506 |המזסטס8סז" לַאנרושז ןוֿפ רָאטקַאדער ,ןרָאי רע40 יד ןיא רענַאילעגעה עגנוי

 .1843 בײהנָא טכַאמרַאֿפ םיא טָאה גנוריגער עשיסקַאז

 (100--104 */ ,"סעה .מ,) יטסיצָאלז ,ט .ןלעטשוצטסעֿכ יונעג רעװש זיא ,טנײמעג ָאד טרעװ רעװ 4

 עקינײא ,תמא .רָאלק ױזַא טינ טַײװ ןיא סָאד רעבָא ,ןענינוקַאב .ַא ןגעװ דײר יד זיא ָאד זַא ,טגַײצרעביא זיא

 סעגור .נרַא ןעװעג עקַאט זיא ןינוקַאב :ןענינוקַאב רַאֿפ טוג ךיז ןטסַאּפ ווירב 'סעה ןיא ןעגנווַײװנָא

 וצ ןעװעג הטונ רע זיא 1843 בײהנָא ןוא *רעכיברַאי עשטַײד , יד ןיא טעברַאעגטימ טָאה ,דנַײרֿפ רעטוג ַא

 עגונב ךיוא ןרעװ טדנעװעגנָא ןעק סָאד תמחמ ,זַײװַאב ןַײק טינ ךָאנ ץלַא סָאד זיא ןגעװטסעדנוֿפ ;םזינומָאק

 דָארג ךיז טסַאּפ ,ןָא ָאד טיג סעה .מ סָאװ ,עטערקנָאק סָאד .טַײצ רענעי ןוֿפ רעוט עלַאקידַאר ערעדנַא ײר ַא

 יטסיצָאלז .ט ;"ססעה ןַא ןעבַײרשדנעז, ןײק ןבעגעגסיורַא טינ לָאמ ןיק טָאה ןינוקַאב :ןענינוקַאב וצ טינ

 טקורדעגּפָא טלָאמעד טָאה ןינוקַאב סָאװ ,ןעלקיטרַא יד טנײמעג ןרעװ -ןעבַײרשדנעז , םעד רעטנוא זַא ,טלַאה

 טיול ןה ןענַײז ןעלקיטרַא עקיזָאד יד רעבָא ,,,508006126/ 26קט0מ118" לַאנרושז םעד ןיא םזינומָאק ןגעוו

 ווירב 'סעה ןוֿפ ןסײװ רימ סָאװ ,סָאד יװ ,שרעדנַא סעּפע רָאג טלַאהניא ןטיול ןה ,םרָאֿפ רעכעלרעסיוא רעײז

 ףימ זַא ,עכלעזַא ןעװעג ןענַײז ןסעה ןוא ןענינוקַאב ןשיװצ ןעגנוָיצַאב יד ,"ןעבַײרשדנעז, ןטנָאמרעד םעד ןגעוו

 ַאזַא ןוֿפ םרָאֿפ יד ןבעגעגוצ םזינומָאק םוצ ןײגרעבירַא ןגעװ עיצַארַאלקעד ןַײז רע טלָאװ יצ ,קּפוסמ ןענַײז

 'סעה ןוֿפ ענײא ןַײק ;טנעקַאב ןעװעג טינ ךָאנ טַײצ רענעי ןיא ײז ןענַײז ךעלנעזרעּפ .ןסעה וצ גנודנעוו

 ףיוא םשור ןקרַאטש ןײק ןכַאמ טנעקעג טינ ןבָאה ,טנַײשרעד טַאהעג טַײצ רענעי וצ ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא

 ענעגײא ענַײז ןוֿפ סָאד ןסײװ רימ יװ ,םזינומָאק םעניא טרינָאּפמיא טלָאמעד ןבָאה ןענינוקַאב ;ןענינוקַאב

 םעד ןוא םזינומָאק םעד ןשיװצ טֿפַאשהֿבורק ַא ןֿפַאשעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמָאמ ענעי רקיע רעד ,ןעגנורעלקרעד

 זיא טַײצ רענעי ןוֿפ רוטַארעטיל רעד ןיא ;ןטנעמָאמ צקיזָאד יד ירמגל ןלעֿפ ןסעה ַײב תעב ,םוטנטסירקירוא

 ,"טעה ןַא ןעבַײרשדנעז , ןעמָאנ ַאזַא ןגָארט לָאז סָאװ ,לקיטרַא רעדָא קרעװ םוש ןײק טנַאקַאב טינ זדנוא

 ןוֿפ רוטַארעטיל יד זַא ,ןבעגוצ ףרַאד ןעמ ,םגה ,ןסעה וצ טדנעװעג ןַײז טלַאהניא ןטיול ללכב לָאז סָאװ רעדָא

 עלַא יד רעביא .טשרָאֿפעגסױא טכעלש טציא זיב ךָאנ זיא ןרָאי רע40 יד ןיא עיצַארגימע רעשטַײד רער

 ןעניז ןיא טַאהעג סעה .מ ךָאד טָאה ןעמעװ ,עגַארֿפ יד טרעלקעגֿפױא טינ ןוא ןֿפָא טבַײלב םימעט ענעזיװעגנָא

 .הירב ןקיזָאד םעד ןיא רעטרעװ ענַײז טימ

 ןיא טבעלעג טַײצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,סלעגנע ךירדירֿפ קֿפס ןָא טנײמעג טרעװ ָאד 0

 --ע0816 1226 ףסז 2ז06116ת0ס6מ 16125568 ֹומ 16081886" ךוב ןַײז רַאֿפ לַאירעטַאמ טלמַאזעג ןוא דנַאלגנע

 ,ןסעה השמ ןוֿפ העּפשה רעכעלנעזרעּפ רעד רעטנוא ןעמוקעג רע זיא םזינומָאק םוצ

 עוםטמס2668ת212 ךובלמַאז ןטנַאקַאב םעד ןגעװ ץֿפס ןָא דײר יד זיא ןצַאז עטצעל יד ןיא 1

 ןיא ,116612ז150װ68 (סזמק101ז" גַאלרַאֿפ ןיא 1843 ןיא סױרַא זיא סָאװ םסקסה 835 06 508606127

 ;ןעלקיטרַא ײװצ טקורדעגּפָא ךובלמַאז םעד ןיא טָאה סעה ,געװרעה .ג ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ךיריִצ



 443 ךאברעיוא דלָאטרעב ֹוצ סעה הׂשמ ןוֿפ ווירב

 סיטסיצָאלז .ט ןיא טקורדעגרעביא עדײב) ?סומזינומָאק דנוא סומסיזָאניּפס, ןוא *טַאט רעד עיֿפָאזָאליֿפ ,

 טימ רעבָא ,טעמתחעג ןעװעג טינ ןסעה ןוֿפ ןענַײז סָאװ ,(*עצעזֿפױא עשיטסילַאיצָאס ?סעה .מ, עבַאגסיוא

 ךובלמַאז רעטנָאמרעד רעד .*עיכרַאירט עשִיעּפָארײא רעד רעססַאֿפרעֿפ ןָאֿפ, :זַײװנָא ןקיטכיזכרוד ץנַאג ַא

 ןענַײשרעד ןַײז ןגעװ גנודלעמ ַא רימ ןעניֿפעג עסערּפ רעשטַײד רעד ןיא) 1843 ילוי בײהנָא סױרַא זיא

 ,!18זמקטז0סז 1146. ט. 1671. 81244סז" ןוא יִלֹוי ןט15 ןוֿפ ,8.0ח061" *לג8 ;1843 ילוי ןיא טשרע

 .(1843 ילוי ןוֿפ 85---84 יונ

 ןגעװ ווירב ןקיזָאד םעד ןיא ןסעה ןוֿפ זַײװנָא רעד טנַאסערעטניא טרעװ טימרעד גנודניברַאֿפ ןיא

 עקיזָאד יד ןוֿפ ךשמ ןיא זַא ,טבַײרש רע .1843 ןוֿפ םישדח עטשרע יד רַאֿפ ןטעברַא עשירַארעטיל ענַײז

 יד ןוֿפ רענײא ןַײק :םזינומָאק םעד ןגעװ *סערערהעמ ןעבעגעגסיורעה, ןוא ןבירשעגנָא רע טָאו םישדח

 יװ ,טַײצ רענעי רַאֿפ טנַאקַאב ןעװעג טינ טציא זיב רוטַארעטיל רעד ןיא ויא רעטקַארַאכ ַאזַא ןוֿפ ,עלקיטרַא

 רעדײא ,ןבעגעגסױרַא ןבָאה לָאז *רַאוטנָאק עשירַארעטיל, יד סָאװ ,ןטעברַא ענַײז טנ.קַאב טינ ךיוא ןענַײז סע

 זַא ,טזַײװַאב סָאד .סױרַא זיא *ץײװש רעד סיוא ןעגָאב גיצנַאװצדנואנײא, ךובלמַאז רעטנָאמרעד ןביוא רעד

 .גנושרָאֿפסיױא ןַא ןיא ךָאנ ךיז ןקיטײנ עיֿפַארגָאיב 'סעה ןיא ןטנעמָאמ עלַא יד

 ױזנטמס ג"ַא םעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא סעה .מ זַא ,זמרַא קֿפס םוש ןָא טגיל רעטרעװ יד ןיא 2

 ,טעברַא ןַײז ןיא טקילײטַאב שיטקַאֿפ ןֿפוא לכב ךיז טָאה רע זַא רעדָא 46/ (26/60816ת"

 812604900-112020518086 יד ןכעגוצסיורַא ןַאלּפ םוצ תוכַײש ַא ןבָאה ןזַײװנָא עטצעל יד 5

 רעד רעטנוא ,זירַצּפ ןיא ,1844 רַאורבעֿפ ןיא דנַאב ןײא רָאנ סױרַא זיא ײז ןוֿפ סָאװ , |2מזטסמ6:7

 ןלעק ןיא ןֿפָארטעג עגור .נֹרַא ךיז טָאה 1843 טסוגיוא ןיא ,עגור .נרַא ןוא סקרַאמ לרַאק ןוֿפ עיצקַאדער

 טָאה סעה .מ ; רעכיבלמַאז יד ןוֿפ עבַאגסיוא יד ןעמענוצרעביא טגָאזעגוצ טָאה רעכלעװ ,ןלעבערֿפ סוילוי טימ

 ןייק ןרָאֿפעגּפָא ןעגור טימ םענײא ןיא ךָאנרעד זיא ןוא ןעגנוטַארַאב עקיזָאד יד ןיא טקילײטַאב ךיוא דיז

 ,(טבַײרש רע יװ ,,םפסמ 114ט57) זירַאּפ

 ,ןעדַאב ןיא עיציזָאּפָא רעלַאדעביל רעד ןוֿפ רעריֿפ---(1833--1775 ,ףלָאדַא ןַאהָאי) 10250618 +1

 .גַאטדנַאל רענעדַאב ןוֿפ דילגטימ

 טנַאקַאב סרצדנוזַאב ,טסיצילבוּפ ןוא טסירטעלעב רעשיזיױצנַארֿפ--(1857--1804) 2ט2ס6מ6 506 **

 ןוֿפ דליב ַא ןבעגעג טָאה רע ןכלעװ ןיא ,,,1,65 11ץ566165 46 1815" ((1843) ןַאמָאר ןרעלֹוּכָאּפ ןַײז טימ

 ירתסמ, ט"א ןַאמלוש ןמלק ןוֿפ שיערבעה ןיא טצעזעגרעביא) טלעװרעטנוא ןוא טײקמערָא רעזירַאּפ

 .(1857 -זירַאּפ



 ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו ןלַאירעטַאמ עַײנ
 ןרָאי רע80 יד בייהנָא דנַאלסור ןיא

 (דנַאלסיוא ןיא גנַאלקּפָא -- "ענישזורד עקילייה , יד - גנוריגער יד)

 (זירַאּפ רעוװָאקירעשט .א ןוֿפ

1 

 יד בייהנָא דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןגצוו רוטַארעטיל יד

 עקידרקיע גונעג ךָאנ ןענַײו ןגצװטסעדנופ !,עכַײר ץנַאג ַא ןײמעגלַא ןיא זיא ןרָאי רעס

 ,טינ ךָאנ ןסייוו רימ .טרעלקעגֿפױא טינ טציא זיב עטכישעג רעקיזָאד רעד ןיא ןטנעמָאמ

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ סַײרֿפױא-םָארגָאּפ ןקידלַאװג םעד ןוֿפ הביס עטקצריד יד טגיל ּוװ

 עטכישעג רעטסַײנ רעד ןיא םענרַאֿפ ןטיירב ַאזַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןוא דנַאלסור

 ,גנוגעװַאב ַאזַא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה תוחוּכ עשיטילָאּפ עשידרערעטנוא ערעסָאװ .;ללכב

 עשיטקַאֿפ יד טנַאקַאב זיא רעמ ךס ַא .טינ רעדָא טריזינַאגרָא ןעוועג יז זיא יצ ןוא

 ןיא טינ רעבָא ,קיטכיװ רעייז ךיז רַאֿפ ןילַא זיא סָאװ ,ןעמָארנָאּפ יד ןוֿפ טַײז

 ןשינעעשעג יד ןוֿפ רוקמ םעד ןייגרעד ליו ןעמ בוא ,עגַארֿפ-רקיצ יד טייטשַאב םעד

 .תוהמ ןשיטילָאּפ-שירָאטסיה רצייז ןוא

 יס קל ָאֿפ ַא ןצװעג ןרָאי רע80 יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןענַײז ןעמונעג שירָאטסיה

 - עשינַיַארקוא יד ,טשיסור-םורד יד ןוֿפ רעקיטכיר ,ןסַאמ עשיסור יד ןוֿפ גנוגצ װַא ב

 ןטמירַאב סװָאשטַאנוּפ טניז ןעזעג טינ סנױזַא טָאה דנַאלסור סָאװ ,גנוגעװַאב-ןסַאמ ַא

 סָאד רעבָא ,ןגיושעג ךָאנ ללכב טָאה דנַאלסור ןיא טָאטש יד ,(17715--1713) דנַאטשפיוא

 .ַאב רעד זיב ה"י ןט19 ןיא ןרָאי רע30 יד ןוֿפ .קיור ןעועג קידנעפש טינ זיא ףרָאד

 ,ריא ךָאנ דלַאב סרעדנוזַאב ןוא ,(1861) טֿפַאשטכענקבַײל ןוֿפ םירעױּפ יד ןוֿפ גנוַײרֿפ

 יװ ,רעמ טינ רעבָא ןענַײז ןעוומוא עקיזָאד יד .ןעורמוא עשרעױּפ הרוש ַא ךיז טיצ

 גנַאל ןטלַאה סָאװ ,טייקנדירֿפוצמוא רעשיֿפרָאד ןוֿפ ןכָארבסױא עשידַארָאּפס ענלצנייא

 עסיורג ןייק ןַײרַא טינ ןעיצ ןוא חטש ןסיורג ַא ףיוא סיוא טינ ךיז ןרעטיירב ,ןָא טינ

 ןיא װָארטעּפ ןָאטנַא ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעטנַאקַאב רעד -- ייז ןשיווצ רעטסצרג רעד .ןסַאמ

 געט רָאּפַא לּכה-ךסב טרעיודעג טָאה -- 1861 לירּפַא ןיא ,'בוג רענַאזַאק ,ַאנדזעב ףרָאד

 ןגעק ןעמָארנָאּפ יד תעב ?,םירעױוּפ טנוױט 10 זיב טקילײטַאב ךיז ןבָאה םיא ןיא ןוא

 ,לקיטרַא םוצ הֿפסוה רעד ןיא עז 1

 .עיוּפ .שירעטילימ) -סעי עלעסָאּפ ענעיאװ, יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןַא ןכָארבעגסױא טָאה 1831 ןיא 2

 ,1863 רַאורבעֿפ ןט19 ןזיב 1861 רַאורבעֿפ ןט19 םעד ןוֿפ ,רעטעּפש ,'בוג -עיָארָאגװָאנ ןיא (ןעגנורימרָאֿפ עשיר

 רעד !ןעורמוא עשרעיוּפ ענלצניײא 1000 רעביא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז ,רעקירָאטסיה עשיסור ןטּפױהַאב סע יװ

 ןיא ןדנַאטעֿפױא עשרעיוּפ יד טָא טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,יד רַאֿפ .ַאנדזעב ןיא טנוב רעד זיא רעטסקיטכיװ

 :םירוקמ עטס?יטכיװ יד ןָא ָאד רימ ןזַײװ ,ןרָאי ענעי

 ח.ק 8 618 שש פ 6 ם 8006181:46 8ס6טתםוא חסססתהה הסמחסקסמסאס/ זץֿס6קעע 8 11

 ןייססא88 1

 םת. 1 סק 8, ןצקססז19220446 תהמענאסהעה 38 הסתדזסקה 8688; ע3ח. ,110תט32" 1909.

 060:60186006 םמענאסגעה ם ?סססעװ 8 ה83826 204 8688; :ןיא לקיטרַא ןַײז ךיוא עז

 הסזסקסץעקת 1909, 1. 1, ק. 231 646.

 עז הבדס םע ט, םסתמטסטעה תסווסטנעטסעא אקססזפהה ס 1854 תס 1863 (04  ,/העומצמ-

 טנע6 { סםמו" 1908, ןאפנאפ 5--11) ;ךיוא עז ,,2ק80ס:ט1/ הקאעמ", 1. 53, 8000180806 8 263286-



 845 דנַאלטור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ צַײנ

 ,טַײצ רָאי 3 רעביא ,תוקסֿפה עסיוועג טימ ,ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןרָאי רע20 יד ןיא ןדִיי

 .רעבוג ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא ןוא ,דנַאלטור-םורד ץנַאג רעביא טיײרּפשרַאֿפ ךיז ןבָאה

 רָאנ .ףרָאד ןוא טָאטש ןיא ןשטנעט רעטנזיוט רעטרעדנוה ליֿפ ןגױצעגנַײרַא ןוא ,סעינ

 ףוס ןויב ,דַארגטצװַאסילעי ןיא םָארגָאּפ ןטשרע םעד ,1881 לירּפַא ןט15 םענֿפ

 ןטקנוּפ עטרירטסיגעררַאֿפ 215 ןיא ןעמָארגָאּפ ןכָארבעגסױא ןבָאה רָאי םעד ןוֿפ

 רעבָא ,רעכַאװש עילַאװכ יד טרעװ ןרָאי עקידרעטַײװ יד ןיא .סעינרעבוג 10 ןיא

 ןיא ילוי -- ינוי ןיא ןעמָארגָאּפ עטצעל יד) 1884 רעמוז זיב תוקסֿפה טימ ךיז טיצ

 עסיורג ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה ןדִיי ןגעק .(ןילָאװ ,יציװָארבמָאד ןוא דָארָאגװַאנ - ינשזינ

 רעטרע ייר ַא ןיא ןוא רעטצברַא-ץרַאװש ,סענַאשטשצמ ,ןומה רעשיטָאטש ,םירעיוּפ תונחמ

 .ןיילק ,םירעױּפ עבלַאה -- ,(רעטצברַא-ןַאבנוַײא רקיע רעד) רעטצברַא:קירבַאֿפ ךיוא

 ןשיטסיכרַאנָאמ ַא ןגָארטעג טָאה גנוגעװַאב יד .ץנעגילעטניא עשיֿפרָאד ןוא עשלטצעטש

 וצ רַאצ ןוֿפ לעֿפַאב ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,טביילגעג קיטכירֿפיױא טָאה ןומה רעד ; רעטקַארַאכ

 יװ ,רעגנילדנעצרָאי עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ןדנַאטשֿפױא-.םירציוּפ יד ךיוא רעבָא .ןדִיי ןגָאלש

 ןענַײז לַאיצָאס ;עַײרט-רַאצ ןעוועג ךוּת ןיא ןענַײז ,רעשרָאֿפ עשיסור יד ןָא ןזַײװ סע

 .שיטסיכרַאנָאמ-רענָאיצקַאצר---שיטילָאּפ רעבָא ,רענָאיצולָאװער ןעוועג ייז

 סָאװ ,ןטנוב עשרעױּפ יד וצ ןגיוצַאב ךיז שרעדנַא רָאג גנוריגער יד טָאה סיוועג
 עשידִיי יד וצ שרעדנַא רָאג ןוא *טנַאה רענרעזַײא ןַא טימ טקיטשרעד ייז טָאה יז
 ןיא עטקילײטַאב יד ןענַײז ףָארטש ַא ןָא רָאג זַא ,ןענָאמרעד רעבָא ףרַאד ןעמ .ןעמָארגָאּפ
 ןעמ טָאה רעטרעדנוה ,טריטסערַא ןעמ טָאה יז ןוֿפ רעטנזיוט .ןעמוקענּפָא טינ ןעמָארגָאּפ יד
 ןסימשעג ןעמ טָאה רעטרעדנוה ליֿפ +,ןֿפָארטש עברַאה וצ עקינייא ,טּפשמרַאֿפ ןוא טּפשמעג
 ןסָאשעג ןומה ןֿפױא וליֿפַא ןעמ טָאה רעטרע עקינייא ןיא *;טָאטש ןוֿפ טקישצגסױרַא ןוא
 .מוא עשיסור יד ַײב ןוא ךערברַאֿפ ןוֿפ סיירג רעד רַאֿפ ,תמא ?.טעגרהעג עקינייא ןוא
 רָאנ טינ ןעמונעגֿפױא עקַאכ סע ןבָאה ױזַא ןוא .ףָארטש עניילק ַא ןעוועג סָאד זיא ןדנַאטש
 .ָאלּפיד עשידנעלסיוא עקינייא ךיוא ,טציא ךיז ןסיוורעד רימ יװ ,טרעַײנ ,ענעטילעג יד
 רעטערטרַאֿפ רעשיכַײרטסע רעד טבַײרש ב"צ ױזַא :דנַאלסור ןיא רעטערטרַאֿפ עשיטַאמ
 ןרעװ סעצָארּפ רעוועיק ןיא עטגָאלקעגנָא יד, זַא ,ןיוו ןייק טרָאּפַאר ןלעיציֿפָא ןַײז ןיא
 ?,ןֿפָארטש עדלימ ךעלרעכעל וצ טּפשמרַאֿפ

 עסַאמ רעשיסור רעד רַאֿפ ענעטלעז ַא ןזיװעגסױרַא טָאה גנוגעװַאב-םָארנָאּפ יד
 טימ ןרענָאיצולָאװער רעטנזױט ןבָאה םעד רַאֿפ רָאי ןעצ עטצעל יד .תונשקצ
 .סגנוריגער-יטנַא עכעלטֿפַאשנדַײל ַא טריֿפעג שֿפנ-תריסמ ןוא עיגרעגע רעטסערג רעד
 ןוא .החלצה םוש ןָא רעבָא ,ןטנוב ןבײהֿפױא טוורּפעג ןוא קלָאֿפ ןיא עדנַאגַאּפָארּפ
 ןקידלַאװג ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,גנוגעװַאב-ןסַאמ עטיירב ַא ןכָארבעגסױא טָאה ָאד
 ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד םגה ,ןדִיי ןגעק רָאנ טדנעװעג רעבָא ,טסַײג-סגנורעטשעצ
 .עכַײר יד ןוא טכַאמ רעד ןגעק ןָאט עווערעק ַא ןוא ןצונסיוא יז טוװּורּפעג

 .17 טצדנּוװרַאֿפ ןוא םירעױּפ 51 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז ,לשמל ,ַאנדזעב ןיא דנַאטשֿפױא םַײב 3

 .רעביא 134 ײז ןוֿפ ,ןעמָארגָאּפ יד ןיא עטקילײטַאב 1285 טריטסערט ןעמ טָאה ב"צ סעדָא ןיא 4

 טּפשמעג ,1000 רעביא טריטסערַא ןעמ טָאה ועיק ןיא .*ּפַאטע, ןטימ טקישעגסױרַא 558 ,טכירעג םוצ ןבעגעג

 ןעמ טָאה וועיק ןיא .225 -- טצעזעגנַײרַא ,007 ןטלַאהרַאֿפ -- דַארגטעװַאסילעי ןיא ; 274 טקישעגסױרַאה ,5

 .ריביס ןיא טקישרַאֿפ עקינײא ,4 זיב רָאי 1 ןוֿפ הסיֿפּת וצ עקינײא טּפשמרַאֿפ

 עטריטסערַא ֿבור סָאד : 1881 ינוי ןט13 ןוֿפ ןיװ ןייק וועיק ןיא לוסנָאק ןשיכַלרטסע ןוֿפ טכירַאב ל*25 5

 .(ןטנעמוקָאד ,רע בל ע ג .מ .נ ןוֿפ 'טרַא רעטַײװ עז) "רעטיר ןוֿפ ץימש טימ ןרָאװעג טֿפָ;רטשַאב ןענַײז ,

 .2 עלעמס ןיא ,5 --לָאּפסירָאב ןיא ,םָארגַאּפ ןיא רעמענלײטנָא 0 טעגרהעג ןעמ טָאה ןישזענ ןיא 6

 עז ;1881 ינוי 29--17 םענוֿפ ,ןיװ ןיא רעטסינימ:ןרעסיוא םוצ גרעבנעטוַארט ןָארַאב ןוֿפ טרָאּפָאר 7

 ,רעבל עג ,מ .ג ןוֿפ 'טרַא
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 -ַאּב סע סָאװ ףיוא ,רעטקַארַאכ ןשיכיטס ןייר ַא ןגָארטעג ןעמָארגָאּפ יד ןבָאה יצ

 -קַאער יד ןה ,טַײצ רענצי ןוֿפ עסערּפ עשיסור יד ןוא ןטקַא עלעיציֿפָא יד ױזַא ןצייטש

 -ַאגרָא ןעװעג הליחּתכלמ ןענַײז ייז רעדָא ,ערענָאיצולָאװער יד וליֿפַא ױזַא ,ערצנָאיצ

 טינ רימ ןעניֿפעג עגַא-ֿפ-רקיצ רעקיזָאד רעד ףיֹוא ?טריֿפעגנָא ןצעמע ןוֿפ ןוא טריזינ

 יד ,רעֿפטנע ןטעדנירגַאב ןוא ןרָאלק ןייק רוטַארעטיל רענענישרעד טציא זיב רעד ןיא

 טָאה ןעמָארגָאּפ יד טריזינַאגרָא זַא ,זיא רעשרָאֿפ עשידִיי יד ַײב גנוניימ ענעמונעגנָא

 רענייק טָאה ןזַײװַאב עט ריטנעמוקָאד ןייק רעבָא ,111 רעדנַאסקעלַא ןוֿפ גנוריגער יד
 :עג טינ טציא זיב ןעמ טָאה טנעמַאטרַאּפעד-יײצילָאּפ ןוֿפ ןויכרַא יד ןיא .טכַארבצג טינ

 עיצַאזינַאגרָא ןיא גנוריגער רצד ןוֿפ דלוש יד ןזַײװַאב ןלָאז סָאװ ,ןטנעמוקָאד ןייק ןענוֿפ

 יד וַא ,תודע ןגָאז סָאװ ,ֿבורל ןטנעמוקָאד ןַארַאֿפ ןענַײז רַאֿפרעד .וויטַאיציניא ןוא

 ןליֿפַא ןוא וויסַאּפ ירמגל ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה ,רעטרע עקינייא ןיא סרעדנוזַאב ,טכַאמ

 יד תעב ,רעגניֿפ יד ןשיװצ ןעמָארגָאּפ יד ףיוא טקוקעג טָאה גנוריגער יד .קידושח

 יד ;תונמחר םוש ןָא ןרעו טקיטשרעד ללּכ ךרדב ןגעלֿפ דנַאלסור ןיא ןעורמוא עטסדנימ

 ףיוא תוריזג ןוֿפ סקעדָאק ַא ןבעגעגסױרַא ןעמָארנָאּפ יד ןוֿפ ןערב םעניא טָאה גנוריגער

 םוטנדִיי עשיסור סָאד טקיטשצג רָאי 35 עקידרעטַײװ יד ןוֿפ ךשמ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדִיי

 ןֿפָא ןוא סרוק ןשיטימעסיטנַא ףרַאש ַא ןעמונעג טָאה יז ,(1882 ןוֿפ ןצצזעג .יַאמ יד)

 .סגנוקידלושַאב רעד ףיוא טצעזעגקעװַא םורַא ױזַא ןוא ,ןדַיי יד ףיוא דלוש יד ןֿפרָאװעג

 סָאד .טרימָארגָאּפ ןעוועג זיא יז תעב ,טנעמָאמ םעד ןיא גנורעקלצֿפַאב עשידִיי יד קנַאב

 שיטילָאּפ .ןדִיי ףיוא ןלַאֿפוצנָא רעטַײװ ןומה םעד טקיטומרעד קֿפס םוש יּתלב טָאה ץלַא

 זיא רעשרָאֿפ ןרַאֿפ רעבָא ,גנוריגער ַא דצמ ךערברַאֿפ רערעװש ַא סיוועג סָאד זיא

 יד טריֿפעגנָא ןוא טריזינַאגרָא טָאה אֿפוג גנוריגער יד זַא ,טינ היַאר ןייק ךָאנ ץלַא סָאד

 רעבירעד ןליוו רימ .טריזינַאגרָא ןעװעג ללכב זיא גנוגעװַאב יד זַא ןוא ,גנוגעװַאב

 :עטַאמ יד ףיוא ךיז קידנציטש ,עגַארֿפ רעקיזָאד רעד ףיוא ןרעֿפטנע וצ וװּורּפ ַא ןכַאמ

 טציא זיב יד ףיוא רקיע רעד ןוא ,עיצולָאװער רעד ךָאנ ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,ןלַאיר

 .ץיטסוי ןוא טנעמַאטרַאּפעד-ײצילָאּפ ןוֿפ ןוויכרַא יד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ עטכצלטנֿפערַאֿפמוא

 5תושר רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,םוירעטסינימ

 עשימָאנָאקע-לַאיצָאפ יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ הביס יד ןכוז רעשרָאֿפ לייט

 (1861) עמרָאֿפער רעשרעּפ רעד ךָאנ ?ןרָאי ענעי ןיא ןבעלסקלָאֿפ ןשיסור ןוֿפ םיאנּת

 וצ ןרָאװעג טריֿפרעד ,גנוריגער רעד ןוֿפ קיטילָאּפ-רַארגַא רעד קנַאד ַא ,ףרָאד סָאד זיא

 םירעױּפ ןצנָאילימ .סעינרעבוג-םורד יד ןיא סרצעדנווַאב ,טייקמירָא רעכעלקערש

 ,סעינרעבוג עטַײװ יד ןיא רעטרע ערעײז ןוֿפ ןרעדנַאװרעבירַא טזומעג ןבָאה

 רעקילעֿפוצ ןוֿפ טבעלעג ,דנַאלסור-םורד ןיא טעטש יד רעביא טרעדנַאװעג טָאה לייט

 .רָאב) ?עדנַאמָאק עסָאב, ןוֿפ הנחמ עכצלרעֿפעג ענעי ָאד טעדליבעג ןוא טעברַאצרַאװש

 ןגעװ ןטכירַאב עלעיציֿפָא עלַא ןיא טצמּכ ןזיוװעגנָא טרצוו ריא ןגעוו סָאװ ,(ןומה רעסצעוו

 ןעמוקעגוצ זיא םעד וצ .(ָא"א סעדָא ,ועיק טעטש ערעסערג יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד

 טיורב ;1881 רָאי ןיא דנַאלסור-םורד ןוא .חרזמ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעגנוה רעד

 ןעװעג לוֿפ ןענַײז טצטש יד ,טכַאמרַאֿפ ךיז ןבָאה ןקירבַאֿפ ךס ַא ,רעַײט ןרָאװעג זיא

 טײקמצרָא ןוֿפ עילַאװכ עלַאסָאלָאק ַא, .עטנרָאצרַאֿפ ןוא עקירעגנוה ,עזָאלסטעברַא טימ

 --,רעשרָאֿפ יד ןוֿפ רענייא טבַײרש -- דנַאלסור-םורד ןסָאגרַאֿפ טלָאמעד טָאה הלזג ןוא

 .רַאֿפ עלענימירק ןסקַאװעצ טיירב ךיז ןבָאה סע ,טגַײטשעג רצייז טָאה סרעלטצעב לָאצ יד

 עשיטילָאּפ עקידלַאװג יד ןעמוקעג זיא וצרעד !?"רעֿפרעד ןוא טעטש יד ןיא סנכערב

 ןט1 םעד ןטסירָארעט יד ךרוד רַאצ ןוֿפ גנודרָאמרעד רעד ךָאנ דנַאל ןיא גנורעדורעצ

 ןיא ךיז ןעניפעג ןעמָארגָאּפ ןגעװ םוירעטסינימ.ץיטסוי ןוא טנעמַאטרַאּפעד-ײצילָאּפ ןוֿפ ןטקַא יד 5

 .ָאװַיי םַײב טציא ,װי כ ר ַא ס װ ָא נב ו ד .ש ןיא סעיּכָאק

 ,206 יז ,1883 ,ז1ס8ס6 םקסאה* ?

 ;(11 הרעה ,רעטַײװ עז) ,"ןלַאירעטַאמ, יד וצ יגומדַאײנסַארק ןוֿפ ריֿפנַײרַא יטיִצ 0



 40 דֹנַאלסֹור ןיא ןעמָארגָאֿפ יד ןגצוו ןלַאירעטַאמ עַײנ

 .רעד טָאה גנורעקלעֿפַאב יד ,טײקנרױלרַאֿפ ַא טליֿפעג ךיז טָאה ןוַײרק עלַא ןיא .ץרעמ

 ,סקניל ףיוא ערעדנַא יד ,סטכער ףיוא ענייא -- קיטילָאּפ רעד ןיא ןעגנורעדנע טרַאװ

 ןעמוקעג טינ ןענַײז סָאװ ,תועושי ףיוא טקוקעגסױרַא ןבָאה ןּפַאלק עטמערָארַאֿפ יד ןוא
 טָאה ץרעמ ןט1 ןכָאנ ןליֿפעג-םָארגָאּפ יד ןצײרֿפױא ןיא עלָאר עסיורג ַא רצייז

 יקסיסָארָאװָאנ רעסעדָא רעד טָאה ױזַא .עסערּפ עשיטימעסיטנַא יד טליּפשעג רעכיז
 ןוא "זייב ןוא טגערעגֿפױא זיא קלָאֿפ סָאד, זַא ,ןבירשעג ץרעמ ןטס20 םעד ןיוש *ףַארגעלעט
 ֿברע טָאה "קָאטסיל  רעדַארגטעװַאסילעי רעד ;סָארגָאּפ ַא ןגעוו ןעגנַאלק םורַא ןעייג סע

 טָאה "קינטסעוו יקסנעליוו, רעד ;ןדִיי ןגָאלש טצוו'מ זַא ,ןעוועג זמרמ ןֿפָא םָארגָאּפ םעדי
 לקיטש שידִיי ַא, זיא רַאצ ןוֿפ גנודרָאמרעד יד זַא ,ןבירשעג ץרעמ ןט2 םעד ןיוש
 ,ןזַײװַאב טװּורּפעג (לירּפַא-ץרעמ) ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא טָאה "ןינַאילוועיק, רעד ;"טצברַא
 גרוברעטעּפ ןיא "ַאימערוװ עיָאװָאנ, יד ;ןטַײצ ערעװש יד ןיא קידלוש ןענַײז ןדִיי זַא

 ןעמָארגָאּפ רָאי ייווצ ךָאנ ןוא ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא ענעֿפָא ןַא טריֿפעג ךיוא טָאה

 רעד ןשיװצ !:"?ןגָאלש טינ רעדָא ןגָאלש , :עגַארֿפ יד טלעטשעג ץלַא ךָאנ יז טָאה
 ַאיַאקסלעס, יד צדנַאנַאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא יד טריֿפעג טָאה ץנעגילעטניא רעשרעױּפ

 רָאּפ יד ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענַײז עדנַאגַאּפָארּפ רעד וצ זַא ,שיטסירעטקַארַאכ .?ַאדעסעב
 טקורד "גנוטַײצ עשיוביל, יד :דנַאלסור ןיא טנַײשרעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטַײצ עשטַײד

 .עה, רעד !ןדִיי עקיטרָא יד ףיוא דחּפ ַא ןָא ןֿפרַאװ סָאװ ,ןעלקיטרַא עשיטימעסיטנַא
 ךיז טקידנע סָאװ ,ןזױּפ ןוֿפ ףורֿפױא-םָארגָאּפַא רעביא טקורד גרוברעטעּפ ןיא "דלָאר

 ,ךָאה עבעל יצירנעה ר"ד ,ךָאה עבעל קרַאמסיב .ןעדוי ןעד טימ סוַאר, : רעטרצוו יד טימ

 ךָאװ רעד ןיא ןביוהעגנָא ןעמָארגָאּפ יד ךיז ןבָאה וצרעד :7*!ךָאה עבעל רעקעטש ר"ד
 עקיזָאד יד .רעקרַאטש דימּת טרעוו הנּכס עשיטימעסיטנַא יד ןעוו ,ַאכסַאּפ רעכעלטסירק ןוֿפ
 .רָאֿפ ןשיטַאמָאלּפיד ןוֿפ טכירַאב םעניא טריזירעטקַארַאכ ױזַא טרעוו גנומיטש . ַאכסַאּפ

 .ילייה רעד ךָאנ, :ןָאטגנישַאװ ןייק גרוברעטעּפ ןיא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ רעייטש

 .ַאב וצ גנירג ןעועג זיא ,תורּכיש ןיא גנונעכייצסיוא רעקידנעטש ריא טימ ,ךָאװ רעק

 13 "עקידנסיוומוא ןוא עקירעגנוה יד ןוֿפ םזיטַאנַאֿפ ןוא ןטֿפַאשנדַײל יד (ןעמָארגָאּפ וצ) ןקריוו

 ענעזיװעגנָא יד ןוֿפ טייקטסנרע רעצנַאג רעד ףיוא ןגעװטסעדנוֿפ טקוקעג טינ

 ןטיוט שיטילָאּפ ַאזַא ןיא ןֿפורוצסױרַא לגוסמ ןעװעג טינ ךָאנ ןיילַא ייז ןטלָאװ ,תוביס
 ךשמ ןיא ןוא םענרַאֿפ ןטיירב ַאזַא ןיא ךָאנ וצרעד ןוא ,ןעורמוא - ןסַאמ ןייק דנַאל

 ,טײקיזָאלסטעברַא ןוא ןרָאירעגנוה ,סעיסערּפעד עשימָאנָאקע .טַײצ רעגנַאל ַאזַא ןוֿפ

 .עגנָא ,ןגעלשעג עשיכיטּס ,("ןעורמוא-ערעלָאכ , ,ןדנַאטשֿפױא עשרעיױוּפ) גנוגערֿפױא-סקלָאֿפ

 ,רעירֿפ ךיוא דנַאלסור ןיא ןעוועג טינ סַײנ ןייק ןענַײז ןטנוב וצ ףור ןוא האנש עטלמַאז
 1821 ןיא ןיוש .סַײנ ןייק ןעוועג טינ זיא ןומה םצד ןשיװצ ןדִיי וצ האנש עדנילב ךיוא

 .רעקַא -- 1862 ןיא) ןטייווצ ַא -- 1859 ןיא ,סםָארגָאּפ ןשידִיי ַא טבעלעגרעביא סעדָא טָאה

 טָאה טקילײטַאב ןוא ,ןסעצסקע עקילעֿפוצ ,ןגעלשעג . ןסַאג רעמ ןעװועג ןענַײז סָאד .(ןַאמ|

 סעדָא ןיא ןיוש ןענַײז 1871 ץרעמ ןיא ;ןומה רעשיכירג רעד רקיע רעד ייז ןיא ךיז
 ןגעק גנוגעװַאב-ןסַאמ ןייק ןוֿפ רעבָא .ןטעצסקע .םָארגָאּפ ערעטסנרע רעמ ןעמוקעגרָאֿפ

 .טסּיװעג טינ ןרָאי רע80 יד זיב דנַאלסור טָאה ןדִיי

 דַארגנינעל) -סגגעהתטהפוס אסקהע ההזעססואעדעבאה ,יקסגיזָאל .ס יֿפָארּפ :ב"צ ל"גֿפ 1

 ןװמזדסקעּמתטו םתעיסזס- ןיא ינומדַא .ינסַארק *ג ןוֿפ !טרַא . ריֿפנַײרַא םעד ךיוא "א 185 יז ,(9

 סָאז רימ ןלעװ רצטַײװ) קעש ההזעסמקסהסאעא תסזקסאסמ 8 ?סססעע, 1. 11 26זק2סחק82 1923

 .("ןלַאירעטַאמ , : ץרוק ןריטיצ ךוב

 יד ןוֿפ גנודנעװ ,181 ןגױב ,'טצָא-ןטקַא עט3 ,טנעמַאטרַאּפעד.ײצילָאּפ ןוֿפ ןטקַא 2

 .1881 יַאמ ןט11 ןוֿפ װעיטַאנגיא 'גימ וצ ןדִיי רעיוביל

 .118 'ונ ,49 יז ('סור) "ןלַאירעטַאמ, 3

 ןעמָארגָשּפ יד עגונב סעיצנעװרעטניא רענַאקירעמַא יד ןגעװ ץישֿפיל .י ןוֿפ 'טרַא רעטַײװ עז 14



 דנַאלסֹור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ עַײנ 248

 ןדער ,טנַאה עקידנריזינַאגרָא ןַא טקריוועג טָאה ָאד זַא ,הרעשה רעד רַאֿפ

 זיא רצירֿפ ןוֿפ ןיוש .ןטנעמוקָאד-ויכרַא עַײנ יד ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,ןטקַאֿפ ייר ַא

 ,גנַאלק רעד ןצוװעג זיא ןעמָארגָאֿפ יד וצ לומיטסטּפױוה רעד זַא ,טנַאקַאב טוג ןעוועג

 ירַאֿפ ןוויּכַא טימ טָאה רעצעמע סָאװ רעדָא -- טײרּפשרַאֿפ םוטעמוא ךיז טָּאה סָאװ

 -רַאֿפ ,טָאה לעֿפַאב ַאזַא .ןדִיי ןגָאלש וצ "רַאצ ןוֿפ לעֿפַאב, ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא-,טײרּפש

 ,ןטלָאהעג קידתונשקצ ךיז טָאה גנַאלק רעקיזָאד רעד רעבָא ,טריטסיסקצ טינ ,ךיז טייטש

 -ַאק סָאד ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעלקרעד עלעיציֿפָא לָאצ רעסיורג רעד ףיוא טקוקעג טינ
 ןרָאװעג טקישעג 1881 טסוניױוא ןיא זיא סָאװ ,יָאקסװָאכַאש טשריֿפ .טנקײלעגּפָא שירָאגעט
 םוצ טרָאּפַאר ןַײז ןיא טבַײרש ,'בוג רעװָאגינרעשט ןיא ןצמָארגָאּפ יד ןשרָאֿפוצסױא

 -עגסיוא עיצַארטסינימדַא רעד זיא ןלַאֿפ בור סָאד ןיא , :װעיטַאנגיא ףַארג רעטסינימ

 ַאקשויטַאב - רַאצ רצד , :רצטרצוו יד ןעגנונעדרָאמוא יד תעב ןומה םענוֿפ ןרעה וצ ןעמוק

 רעד :"."ןדִיי ןגָאלש וצ לצֿפַאב ַא טקישצגוצ טָאה ןוא ןעוועג םחרמ זדנוא ףיוא ךיז טָאה
 .ןרעסיוא םעד טרָאּפַאר ןעמייהעג ַא ןיא טימ טלייט עשרַאװ ןיא לוסנָאק-'נעג רעשיכַײרטסצ

 טינ "רסיק ןוֿפ לעֿפַאב ַא; ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,טביילג םלוע רעד זַא ,ןיוו ןיא רעטסינימ

 ןעוועג סעינרצבוג ייר ַא ןענַײז ,רעטַײװ ןעז ןלעװ רימ יװ :?םָארנָאּפ םעד ןרעטש וצ
 רעד ןיא עַײנ ַא ןצנַאג ןיא גנונַײשרעד ַא -- ןֿפורֿפױא-םָארגָאּפ טימ טצײלֿפרַאֿפ שממ

 ערצנָאיצולָאװער ןוֿפ טסּוװעג רָאנ ןעמ טָאה טלָאמעד זיב ּוװ ,טייקכצלקריוו רעשיסור

 ,ענעטלצז ךרע יֿפל ךיוא ,גנוריגער רעד ןגעק סעיצַאמַאלקָארּפ
 -ַאגרָא ןצעמע ןוֿפ הליחּתכלמ ןעװועג ןענַײז ןעמָארגָאּפ יד זַא ,הרעשה רעד רַאֿפ

 רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ןיא ןכָארבעגסיױא ןבָאה ייז סָאװ ,טקַאֿפ רעד ךיוא טדער ,טריזינ

 -עװַאב עשיכיטס ַא .ןָאלבַאש ןקיבלעז םעד ןוא ןייא טיול ןוא ןטקגוּפ ענעדיײשרַאֿפ ןיא טַײצ
 ,ןּכָארבעגסױא ןבָאה ןעמָארגָאּפ יד רעדייא ךָאנ .ןטנַאירַאװ ןבעגעג רעכיז טלָאװ גנוג
 ןגעק גנוגעװַאב-ץעה עצנַאג יד , 27ךיז טיירג סעּפע זַא ,טליֿפעג עסערּפ עשידַיי יד טָאה

 --ןיוו ןייק טכירַאב ןלעיצנעדיֿפנָאק ןַײז ןיא לוסנָאק רעשיכַײרטסע רעד טבַײרש -- ןדָיי
 טריֿפעגנָא ןבָאה סע סָאװ ,ןַאלּפ ןסיװעג ַא טיול ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ָאד זיא
 -עשעג יד ֿברע זַא ,טלייצרעד היאר-דצ ןַא !*"ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ ןשטנעמ תועמשמ
 ןוֿפ םיחילש ןרָאֿפעגמורַא םייהעג ןענַײז סעדָא ןוא וועיק ,דַארגטעװַאסילעי ןיא ןשינע
 םעד טדערעגנָא ןוא עיצַארטסינימדַא יד טיירגעגוצ ןבָאה ,עװקסָאמ רעדָא גרוברעטעּפ

 ךיז ןסיורעד רימ ?ןדִיי יד טימ ךיז ןענעכערוצּפָא לעֿפַאב ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,ןומה
 טימ טלייט רָאטַאנרעבוג רעװָאגינרעשט רעד :רוקמ רעדנַא ןַא ןוֿפ םעד ןגעװ טציא

 עטנַאקַאבמוא , םורַא ןרָאֿפ רעֿפרעד יד רעביא זַא ,טכירַאב ןלעיצנעדיֿפנַאק ןיז ןַיא

 ןכערב ךָאנרעד ךַײלג ןוא ,רעזַײה עשידִיי ףיוא רעדנַאנוֿפ ךיז ןגערֿפ סָאװ ,?ןענָאזרעּפ
 2 ןדִיי ןגעק ןסעצסקע יד סיוא

 ןענַײז ןעמָארנַאּפ יד זַא ,ןַײז טינ קֿפס םוש ןייק רָאג ןעק ןטלַאֿפ עלַא יד ךָאנ
 וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ,ווָאנבוד .ש יו ,הֿפוקּת רעד ןוֿפ רענעק  ַאזַא ,טיירגעגוצ ןצוועג

 יד ןסיוטשעג טנַאה ענעגרָאברַאֿפ ַא טָאה ןביוא ןוֿפפ :טבַײרש ,טבעלעגרעביא יז ןײלַא

 גרוברעטעּפ ןוֿפ ןרַאסימע עלוֿפתודוס .ךערברַאֿפ ןסיורג ַא וצ ןסַאמסקלָאֿפ
 ןוֿפ רבחמ רעמינָאנַא רעד ?!"טעטש עשיסור-םורד עסיורג יד ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה
 .ןעלַאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ םודנַארָאמעמ

 ןוֿפ טרָאּפַאר ,885 'ונ ,'טּפָא .ןטקַא עט3 ,טנעמַאטרַאּפעד--ײצילָאּפ ןוֿפ ןטקַא 5

 .1881 טסוגיוא '/ ,ןישזענ ,ןװעיטַאנגיא וצ יָאלסװָאכַאש טשריֿפ

 .רע בל ע ג .מ .ג ןוֿפ יטרַא עז ,1881 'צצד ןט28 ןוֿכ לוסנָאק רעװעשרַאװ ןוֿפ טרָאּפַאר 6
 ,ַא"א 653 ,650 ,494 'ז ,1881 ,(גרוברעטעּפ) ,,28008617  ביצ ל"138 7

 ,ר ע בל ע ג .מ .נ ןוֿפ 'טרַא ,1881 יַאמ 13 ןוֿפ װציק ןוֿפ טרָאּפַאר 8

 .ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןינָאס .פ ןוֿפ תונורכז :װ"א 207 יז ,1909 ,28ק6/סאה ס18ק7"4882 9
 ,1881 יַאמ ןט16 ןוֿפ רָעטַאנרעבוג רעװָשגינרעשט ןוֿפ גנודלעמ ,303 *ז ,('סור) !ןלַאירעטַאמ, 20

 ,11 'רַצּפ,דנַאב רעט2 ,עטכיסעג עטסשנ ,וָאנבוד .ֵׁש :ךיוא ,270 יז ,1915 ,טּפק  סדפקאהב" 1



 409 דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןלַאילעטַאמ עַײנ

 ןטמיטשַאב ַא טול ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז ייז זַא ,ריֿפסיױא םוצ טמוק ,1882 רָאי ןוֿפ עיסימָאק
 ןוֿפ תומישר עטיירגעגוצ רעירֿפ ןוֿפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאטיגַא ןוֿפ טריֿפעגנָא ,ןָאלבַאש

 ךרוד טיירגעגוצ הליחּתכלמ ןעװעג ןענַײז ןעמָארגָאּפ עשידִיי יד, ;ןעגנוניוװ עשידִיי

 ןעײטש סָאװ ,ןטכיש ענצי ןוֿפ ןענױשרַאּפ עטרינילּפיצסיד ןוא עטריזינַאגרָא

 2 "םלופ ןטושּפ םענוֿפ רעכעה

 ןיא ןענַײז רימ ?אֿפוג גנוריגער יד טניימעג רעטרעװ עקיזָאד יד טימ טרעװ יצ

 .קּפוסמ םעד

 -עװַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ רעקירָאטסיה עטסעב יד ןוֿפ רענייא

 גנוריגער יד זַא ,ןטּפױהַאב וצ דוסי םוש ןייק ָאטינ ןיטולחל זיא סע, זַא ,טבַײרש גנוג -

 .םָארגָאּפ רעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ *?טנַאה ריא טגיילעגוצ , טלָאמעד ןיוש טָאה אֿפוג

 עשידַיי עטסקיטכיוו יד ןוֿפ םענייא ןיא טּפױהַאב ךיוא טרעו ענעגייא סָאד ??"גנוגעװַאב

 ךרוד ןעוועג גרוברעטעּפ ןיא טכַאמ עטסכעה יד זיא סיוועג ?*.ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו םירוקמ

 ןלעטש טגעלֿפ רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא סָאװ ,סעיצולָאזער יד .שיטימעסיטנַא ךרוד ןוא

 ןעמָארגָאּפ יד וצ רַאצ ןוֿפ גנויצַאב רעד ןגעװ תודצ ןגָאז ,ןטכירַאב-םָארגָאּפ יד ףיוא

 םָארגָאּפ םעד ןגעוו 1883 יַאמ ןט10 ןוֿפ טכירַאב ןטלעטשצנוצ ןֿפױא רע טָאה ,לשמל ,ױזַא

 קרַאטש וצ ,ףוס ַא ןעמענ לָאמַא לָאז סָאד זַא ,טינ עז ךיא, :ןבירשעגוצ ווװָאטסָאר ןיא

 -ייֵציִלָאַּפ ןוֿפ ןטקַא יד טיול רעבָא ??.?ןסור יד ןרָאװעג סאמנ ("ידישז,) ןדַיי יד ןענַײז

 טכירעגמוא ןעמוקעג ןענַײז ןשינעעשעג יד זַא ,ןעז וצ ךיוא זיא טנעמַאטרַאּפצד !

 ,גנוריגער רעד רַאֿפ

 .ש טקרעמצגנָא טָאה עגַארֿפ רעד ןוֿפ גנורעֿפטנערַאֿפ רעד רַאֿפ געוו ןקיטכיר םעד

 יַאגרָא רעסָאװ טשרָאֿפעגסױא טינ זיא טנַײה זיב, : ןָא טיג רע סָאװ ,זמר םעד ןיא ווָאנבוד

 רַאֿפ עדנַאנַאּפָארּפ יד קלָאֿפ ןיא טריֿפעג טָאה סָאװ ,ןעוװעג ךעלטנגייא סע זיא עיצַאזינ

 ןוֿפ עגיל עמייהעג יד טַאהעג ןצרעד טָאה תוכַײש ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ,ןעמָארגָאּפ

 טָאה סָאװ ,(ךַאװבַײל עקילײה) *ענישזווד עקילײה,; יד ,עטמַאַאב עצכיוה

 .סירָארעט ַא ןריֿפ ןוא רַאצ םעד ןציש וצ קצוװצ ןטימ 11881) ץרעמ ןיא טעדליבעג ךיז

 ןיא סָאװ ,הרעשה רעקיזָאד רעד ןיא ??,"גנונעדרָא ןוֿפ םיאנוש, יד ןגעק ףמַאק ןשיט

 יטנע םעד ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,ןכוז ןעמ ףרַאד ,אחרוא ֿבגַא רָאנ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא

 .עגַארֿפ רעד ףיוא רֵצֿפ

11 
 טינ יװ טעמּכ ןעוועג טַײצ עגנַאל ַא זיא ?ענישזורד רעקילייה , רעד ןוֿפ עטכישעג יד

 ,ךָאנ ןגַײװש ןויכרַא יד .טשרָאֿפעגסױא טינ טַײװ ךָאנ יז זיא טציא וליֿפַא ןוא טנַאקַאּב
 טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,ןטנעמוקָאד רָאּפ ַא ריא ןגעוו ןרָאװעג ןענוֿפעג ןענַײז לּכה-ךסב ןוא
 רעד ןוֿפ דליב ַא טיג סָאװ ,רעשיטסירַאומעמ רקיצ רעד ,לַאירעטַאמ גונעג טלמַאזעגנָא ךיז
 .(,ס88ט:סהומה תקץנאא") עיצַאזינַאגרָא רעשיטַארקָאטסירַא רעמייהעג רעקיזָאד

 ןט12 םעד) טעדליבעג ךיז טָאה ץרעמ ןט1 ןוֿפ טקַא ןשיטסירָארעט םעד ךָאנ דלַאב
 .ַאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ עּפורג עשיטַארקָאטסירַא עוויטַאריּפסנָאק ַא (1881 ץרעמ
 רעדָא *ענַארכָא עקיליװַײרֿפ יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןזַײרקֿפױה יד וצ טנעָאנ רעייז ןענ
 .עג ךיז טָאה עגיל עקיזָאד יד ."עגיל עקילייה יד, ךיוא לָאמַא ,"ענישזורד עקילייה יד

 .92 יז ,1909 ,,םמק. סז8קעט27 2

 ,219 יז ,(1912 עװקסָאמ) /13 עסזסקעע תסתעזעטססאס7 6סקט60 ,יק סדַאשטוגָאב .װ 2

 24 016 ןטס5מקסםזסזתפ 18 2085512ת6: 24 */ 1 'ב. 1910 גיצּפַײל---ןלעק

 זסװ} אס 8 8 86 תקסהּמעתע, סתעטנאסא זע ;אטהטו סחקסדעּםסתע :לַאניגרָא ןיא 5

 ןוֿפ גנוָיצַאב רעד ןגעװ :רָאט גַא ק ,ר ןוֿפ !טרַא ,1 'ב ,88ק6/088ה תסזסתעסמ" ביז עז--קץססאעואז

 .156 יז ,ןעמָארגָאּפ יד וצ 111 רעדנַאסקעלַא

 . ,11 ירַאּפ ,3 'ב ,עטכישעג עטסַײנ ךיוא ,270 'ז ,1915 ,ם8מק. 0ז8קעהפ" 6

 (29} ןטֿפיכש ץשיכַאטסיה



 דנַאלסור ןיא ןעמָארֿגָאּפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ עַײנ

 סָאװ ,יײצילָאּפ רעשיטילַאּפ רעלצעיציֿפָא רעד ןגעק טטכער ןוֿפ טסעטָארּפ ַא יװ ,טעדנירג
 ןוֿפ ןרָאטַאיציניא יד ;ןטסירָארעט יד ןוֿפ רַאצ םעד ןטיהרַאֿפ וצ קִיעֿפמוא ןעװעג זיא

 .ֿפױא ןיא סע; :גנודנירג ריא ןוֿפ ןוויטָאמ יד ױזַא ןרילומרָאֿפ ָאּפוג "ענישזורד, רעד
 ,טכַאמ רעקירעהעג רעד ןוֿפ ןדָאטצמ ןוא תוחוּכ יד וצ יורטוצמוא רעכעלריטַאנ ַא ןעמוקעג

 עשירעכערברַאֿפ ייר ַא ןוֿפ םולשה וילע רסיק םעד ןצישַאב וצ ןזיװַאב טינ טָאה סָאװ

 -ַאזינַאגרָא יד ??."גנוריֿפ.הכולמ רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא טיוט ןקידמירוסי ַא ןוא ןטַטנטַא

 .גצונַאב ,הנּכס ַא ןוֿפ רַאצ םעַײנ םעד ןציש וצ קצװצ ַא רַאֿפ טלעטשעג ךיז טָאה עיצ

 ןעמייהצג, ַא ןריזינַאגרָא א ןטסירָארעט יד יװ ןדָאטעמ עקיבלצז יד קיד

 יד ןעליוקסיוא, וליֿפַא ןוא ?גנונעדרָא רעקידנשרצה רצד ןוֿפ םיאנוש יד ןגעק גוצציירק

 רעטעּפש זיא'ס יו ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ שארב ?*,(ןרענָאיצולָאװער יד טניימ'ס) *ןטסיכרַאנַא

 רעטסינימ-ףיוה רעד ?? ,רימידַאלװ טשריֿפ-סיורג רעד ןענַאטשעג ןענַײז ,ןרָאװעג טנַאקַאב
 ןיקסנירבָאב .ַא ףַארג ,יקסווָארטסָא רעטיג-הכולמ ןוֿפ רעטסינימ רעד ,וװָאקשַאד-ווָאצנָארָאװ ףַארג

 .וָאלַאװּוש .ּפ ףַארג טנַאטוידַא-ףיוה רעד טליּפשעג ָאד טָאה עלָאר עקיטכיוו סרעדנוזַאב ַא

 רעשיסור רעד ןוֿפ גָאלָאעדיא רעטמירַאב רעד טרעהעג ךיוא תליחּת ןבָאה רעריֿפ יד וצ

 רעדנַאסקעלַא ןוֿפ רעבעג-הצצ-טּפיוה רעד ןעװעג זיא סָאװ *',וװעצסָאנָאדעבָאּפ עיצקַאער

 ,ןכיג ןיא טָאה רַאצ רעד ןעמעװ ?!,װעיטַאנגיא ףַארג רעטנַאקַאב רעד ןוא ,ןטירד םעד

 טינ .רעטסינימ-ןרעניא ןרַאֿפ טמיטשַאב ,ןװעצסָאנָאדעבַאּפ ןוֿפ עקַאט הצצ רעד טױל

 .רעבייא ןרַאֿפ ךיוא טנכערעג טמַא םעד ןיא ךיז טָאה ועיטַאנגיא סָאװ ,ףורעד טקוקעג

 זיא סָאװ ,עגיל רעמייהעג רעד וצ טרעהעג ךָאד רע סָאה ,ײצילָאּפ רעד ןוֿפ ףצש

 .ָאדעבָאּפ ןענַײז רעטעּפש .,יײצילָאּפ רעד רַאֿפ טנערוקנָאק רעקרַאטש ַא ןרָאװעג שיטקַאֿפ

 ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא װװעיטַאנגיא ןוא וװעצסָאנ
 ןוא עיצַארטסינימדַא ןוא ייצילַאּפ רעלעיציֿפָא רעד דצמ לוטיב ןוא האנש עקרַאטעַא

 "צנישזורד , רעד ןשיװצ .אֿפוג ןזַײרק עשיטַארקָאטסירַא יד ןיא גנוָיצַאב עשינָאריא ןַא

 רעד ןוֿפ רענגעג יד ןענַײז ףוסל ןוא ,ףמַאק ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ייצילָאּפ רעד ןוא

 םעד טָאה יָאטסלָאט ףַארג רעטסינימ-ןרעניא רעַײנ רעד :רעגיז יד סױרַא "ענישזורד,

 יז טָאה טַײצ לקיטש ַא .ךיז ןרידיווקיל וצ ?ענישזורד , רעד ןליופַאב 1882 רעבמעווָאנ ןטס8

 ןטנעמעלע עסיוועג טימ ,תונװּכ עשירָאטַאקָאװָארּפ טימ ,ליּפש עטרעטנָאלּפרַאֿפ ַא טריֿפעג ךָאנ

 ,ןדנוװשרַאֿפ ןצנַאג ןיא יז זיא ןכיג ןיא רעבָא ,ןזַײרק עלַאקידַאר וליֿפַא ןוא עלַארעביל יד ןוֿפ

 ןיא וליֿפַא ריא וצ גנוָיצַאב רעשינָאריא ןוא רעשירענגעג רעד ףיוא טקוקעג טינ

 םישדח 20 רעביא יד ןוֿפ ךשמ ןיא עגיל עמייהעג עקיזָאד יד טָאה ,ןזַײרק ענעגייא יד

 .*ענישזורד רעקילײה , רעד ןוֿפ טכירַאב - ציצַאדיװקיל ,203 יז ,21 'ב ,8ק2806מ/ םקאעמ עז 7

 .נָא ק רצלעיציֿפָא ןַא ןיא טרילומרָאֿפ ךעלטרעװ -ענישזורד , רעד ןופ עבַאנֿפוא יד טרעװ ױזַא 25

 ינוא ,שיזיוצ נא רֿפ ןיא 1890 סױרַא זיא סָאװ ,םוירעטסינימ.ןרעניא ןוֿפ עבַאסױא רעלעיצנעדיֿפ

 .יצָאס רעד ןוֿפ קינָארכ, ןעמָאנ ןטימ ,א ק ע ב ע ש לַארענעג רעטסינימ:עציװ '!װעג ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעט

 ןיא סױרַא זיא ,190/ ןיא ,רעטעּפש ,(ןטַײז 722) *1887--1818 דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַא

 *ענישזורד . רעד ןוֿפ עטכישעג יד .קינָארכ רעלעיציֿפָא רעד טָא ןוֿפ גנוצעזרעביא עשיסור ַא גַאלרַאפ ןטַאװירּפ ַא

 307 יוג 1909 ,2638" גנוטַײצ רעד ןיא ןעלקיטרַא ענַײז ךיוא ,273 'ז ,װ"צד ,יקסרַאשטוגָאב .װ :עז

 יָאנָאמ ןַײז ךיוא ,1931 עװקסָאמ ,2380ת00880886 תסססזקעסםו ,יקסװַאלסַאז .ד : ךיוא עז .וו"א

 ,7 יּפַאק ,1934 עװקסָאמ ,ןװָאנַאמָאגַארד ןגעװ עיֿפַארג

 .זַײרק 'גרוברעטעּפ ןוֿפ רידנַאמָאק-רעטילימ ,רעטעֿפ סנטירד םעד רעדנַאסקעלַא--רימידַאלװ טשריֿפסױרג 29

 רעד ןיא סעלָאר עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ ענײא, :213 7 ,װ"צד ,יקסרַאשטוגָאב .װ ל*153 0

 ןט13 םעד) רעטעּפש ןרָאי טימ זיא ,,118:1ם" רעזירַאּפ םעד ןיא ; *װעצסָאנָאדעבָאּפ .ק טליּפשעג טָאה =ענישזורד ,

 .עיצַאזינַאגרָא * עד ןוֿפ ריסַאק רעד ןעװַעג וליֿפַא זיא װעצסָאנָאדעבָאּפ זַא ,ןזיװעגנָא ןעװעג (1909 ילֹוי

 ןוֿפ רעריֿפ 12 יד ןוֿפ רענײא , ןעװעג זיא ועיטַאנגיא ;310ז ,װ"צד קסרַאשטוגָאב ,װ 1

 ,"טנישזורד ױףעקילײװ, "עד
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 .טנגייא ךָאנ זיא סָאװ ,טייקיטעט עטגַײװצרַאֿפ טיירב ַא טלקיװטנַא ץנעטסיסקע ריא ןוֿפ
 ,ןעגנודניברַאֿפ עסיורג טַאהעג טָאה יז .טשרָאֿפעגסױא טינ םיטרּפ עריא עלַא ןיא ךעל
 .עברַאטימ זַײרק ןטיירב ַא ,טציא ךיז ןסיוורעד רימ יװ ,ןוא ןעלטימטלעג עסיורג רעייז
 ןוֿפ טכירַאב רעמייהעג ַא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא קירוצ רָאי עכעלטע טימ .רעט
 ;ןרעֿפס עכיוה יד וצ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ רלַאב טלעטשעגוצ טָאה יז סָאװ ,עגיל רעד
 ,רעדילגטימ 729 טלייצעג טָאה טֿפַאשלעזעג רעזדנוא , :טגָאזעג טרעוו טכירַאב םעד ןיא
 52 "ןָאזױעּפ 14,672 ןצװעג (זדנוא ַײב) ןענַײז עקיליװַײרֿפ עקידנעטש ןוֿפ ענַארכָא רעד ןיא
 ןיא ןעזרעד עיצַארטסינימדַא ןוא ייצילָאּפ עלעיציֿפָא יד טָאה ,סע טסייה ,טסיזמוא טינ
 .טנערוקנָאק ןכעלרעֿפעג ַא ריא

 :ױזַא ןבַאגֿפױא עריא עגיל עמייהעג יד טרילומרָאֿפ טכירַאב ןטנָאמרעד םעד ןיא
 .ָארעט) סעצלָאװָאדָארַאנ יד ןוֿפ הטיש יד ןוַײרק ערענָאיצולָאװער יד ןיא ןריטידערקסיד
 .ילגטימ יד ןשיװצ ןזָאלבֿפױא ךעלטסניק ...תקולחמ ,תוקֿפס ייז ַײב ןֿפורסױרַא, ,?(ןטסיר
 .רַאטש , : ךיוא ןוא ,"ןעגנוטלַאּפש ןוא ןעַײרעגירק יײטרַאּפ (רעשיטסירָארעט) רעד ןוֿפ רעד
 .לעזעג רעשיסור רעד ןוֿפ ןטנעמעלע עוויטַאװרעסנָאק יד ךיז ןשיװצ ןדניברַאֿפ רעק
 .רַאֿפ עסיורג ,טגָאזעג יװ ,טַאהעג טָאה סָאװ ,"ענישזורד רעקיליײה, רעד םורַא 5?.?טֿפַאש
 ןענָאזרעּפ עקיטכעדרַאֿפ רועיש ַא ןָא טרַאשעג ךיז ןבָאה ,ןעלטימטלעג ןוא ןעגנודניב
 ידּכ ,המוהמ ןוא עיצַאקָאװָארּפ רעדיװטעי ףיוא טיירג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,םינימה לּכמ
 טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצּפָא ןוא ןטנעמעלע עלַאקידַאר-לַארעביל יד ןריזינַאגרָאזעד וצ
 .ורד , רעד ןוֿפ ןטנענַא יד .דנַאל ןיא עגַאל רעקירעיורט רעד ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ
 .רַאֿפ ןבָאה ,ןרענָאיצולָאװער יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא עיצַאקָאװָארּפ טייזעג ןבָאה ?ענישז
 טעדנירגעג ףליה רעייז טימ ןוא רעוט ערענָאיצולָאװער ןוא עלַארעביל עכעלטצע טרַאנ
 טכַאמעג ךיוא ןבָאה ייז .(רעטַײװ עז) ןעגנוטַײצ עשיסור עלַאגעלמוא דנַאלסױא ןיא
 עטיוו ףַארג .ןטנַארגימע .ןרענָאיצולָאװער יד ןגעק ןטקַארָארעט ןריזינַאגרָא וצ ווּורּפ ַא
 .ייה, רעד וצ טרעהעג ךיוא רע טָאה טַײצ עסיוועג ַא זַא ,ןרַאומעמ ענַײז ןיא טלייצרעד
 טימ ךיז ןדניברַאֿפ וצ זירַאּפ ןייק ןרָאװעג טריגצלעד לָאמ ןייא זיא ןוא "ענישזורד עקיל
 ןשיסור םעד ןענעגרה וצ גָארטֿפױא ןעמייהעג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טנעגַא ןַא ןריא
 יד זַא ,טנַאקַאב זיא םירוקמ ערעדנַא ןוֿפ *?,ןַאמטרַאה וועל טנַארגימע םעד טסירָארעט
 ןוא ןעניקטָאּפָארק רעטעּפ דנַאלסױא ןיא ןענעגרהרעד וצ ןסָאלשַאב טָאה "ענישזורד
 55 רָאֿפשַאר ירנַא טסילַאנרושז ןשיזױצנַארֿפ םעד ךיוא

 ?ןדָיי יד וצ "ענישזורד רעצקילייה , רעד ןוֿפ גּנויצַאב עלעיציֿפָא יד ןעוועג זיא יו

 םעד ןיא .ןַארַאֿפ קינייו רעייז םעד ןגעװ זיא ןלַאירעטַאמ ענענוֿפעג טציא זיב יד ןיא

 טכַא רעדנוזַאב ַא :רימ ןענעייל טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טכירַאב-עיצַאדיװקיל ןטנָאמרעד

 ןרעהעג ןלָאז טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעדילגטימ עטױרטוַאֿפ יד זַא ,ףיורעד טגיילעג רימ ןבָאה

 טכירַאב םעד ןוֿפ םירבחמ יד ןבָאה גנוניײמ רעזדנוא טיול .206 *ז ,21 יב ,,אק80838/ םקאעמ* 2

 עגיל עמײהעג עקיזָאד יד זַא ,קורדנַײא רעד טבַײלב ךָאד ; רעטעברַאטימ יד ןוֿפ לָאצ יד ןעװעג םזגמ קרַאטש

 .טנײמעג טַײצ רעטצעל רעד זיב טָאה'מ יװ ,רעקרַאטש ליֿפ ןעװעג זיא

 .210 ןוא 209 יז 21 ,ב ,ןטרָאד
 ןגעװ דנַאב רעד ,1923 ןילרעב ,עבַאגסיוא 'סור רעד טיול ריטיצ ךיא ; תונורכז ,עטיװ .ס ףַארג 34

 זַא ,ףיורעד וליֿפַא טײטשַאב עטיװ ףַארג .ו"א 113 'ז ,111 רעדגַאסקעלַא ןוא 11 רעדנַאסקעלַא ןוֿפ הֿפוקּת רעד

 ערעדנַא עלַא ןיא רעבָא ,םיא רעהעג עגיל עשיטסירָארעט.רעטנָאק עמייהעג ַאזַא ןדנירג ֹוצ וװיטַאיציניא יד

 .וװעיק ןיא רעטמַאאב רעטנַאקַאב קינײװ ,רעגנוי ַא ןעװעג טלָאמעד זיא עטיוו .טקיטעטשַאב טיג סָאד טרעװ םירוקמ

 ןעװעג טלָאמעד ךָאנ זיא רָאֿפשָאר ירנַא .וו"א 299 יז ,ו"א 299 יז ,װ"צד ,קסרַאשטוגָאב .װ 5

 ןגעק עקַאטַא עֿפרַאש ַא טריֿפעג ,8/:10ת91862ת4" גנוטַײצ ןַײז ןיא טָאה ןוא טסילַאנרושז רעלַאקידַאר ַא

 ,ןַאמֿפלעה עיסעה ןוֿפ טוט םוצ גנולײטרוארַאֿפ רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא סרעדנוזַאב ,גנוריגער רצשירַאצ רעד

 ,149 יז ,45 'ב ,אקּפספוה הקאעּפ" יִלִגּכ
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 יד ןטיהֿפוא ןיא טריסצרעטניארַאֿפ זיא סָאװ ,דנַאל ןוֿפ טעטילַאנָאיצַאנ-םַאטש רעד וצ 0

 .לעזעג יד טָאה רעגייטש ַא ױזַא .טעטילַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ העּכשה:רעבייא עשיטילָאּפ

 יד תמחמ ,םזיטַאװרעסנָאק ןשידִיי ןוא ןשיליוּפ םוצ ןעױרטרַאֿפ קיניײװ טַאהעג טֿפַאש
 ןוֿפ ןסערעטניא יד טימ רעדנַאנוֿפ ךיז ןעייג רעקלעֿפ יד טָא ןוֿפ ןסערעטניא עשיטילָאּפ

 .םָארגָאּפ ןוויטקַא ןַא זיב רעטרעװ עקיזָאד יד ןוֿפ *?.?גנורעקלעֿפַאב-םַאטש רעשיסור רעד
 ןייק ןעװעג טינ זיא "ענישזורד יד רֹעבָא ,טַײװ רעייז תמא ךָאנ זיא םזיטימעסיטנַא
 :ָארּפשצגסױא קיניײװ טינ ךיז ןיא ןעמונעגנַײרַא טָאה יז ;טֿפַאשרעּפרעק עכצלטייהנייא

 ,ןװעיטַאנגיא ןוא ןװעצסָאנָאדעבָאּפ ,לשמל יװ ,דנַײֿפנדִיי עוויטקַא ןוא ןטימעסיטנַא ענעכ

 זיא םיא זַא ,טלייצרעד ווָאנבוד .ש ?."ענישזורד, רעד ןוֿפ ןרָאטקעטָארּפ עטשרע יד
 .ייה, רעד ןוֿפ טנעגַא םענוֿפ טכירַאב , ןעמָאנ ןטימ טנעמוקָאד ַא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא

 } ?ןשינעצשעג-םָארגָאּפ יד ןשרָאֿפוצסיױא ןרָאװעג טרידנַאמָאק זיא סָאװ ,"ענישזורד רעקיל

 ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער יד ןענַײז קידלוש זַא ,ןזטוװרעד וצ ךיז טימַאב טכירַאב רעד

 ןַא ןיא םיא ןעיצוצנַײרַא םורַא ױזַא הנווּכ רעד טימ ןדַיי ןגעק ןומה םעד טצעהעגֿפױא

 רעקיזָאד רעד ןוֿפ רבחמ רעד זַא ,טציא ןסייו רימ .גנוריגער רעד ןגעק דנַאטשֿפױא
 ןטרָאּפַאר יד ךרוד טקוק ןעמ ןצװ ,רָאלק ןעמ טעז סָאד ;װעיטַאנגיא ףַארג זיא עיסרעוו

 .גיא ןיב טניימ סָאד ,יַאמ ןט6 ןזיב :ןעמָארנָאּפ יד ןגעװ רַאצ םוצ ןרָאטסינימ יד ןוֿפ

 יװ ;עיסרעװ עקיזָאד יד טינ ןיטולהל טרירוגיֿפ ,רעטטינימ-ןרעניא ןרָאװעג זיא װעיטַאנ

 ןטרָאּפַאר ענַײז ןיא רעטנוא טגָאז ןוא סױרַא יז רע טקור ,רעטסינימ טרעװ רע רָאנ
 .רעטעּפ יד ןעמונעגֿפױא טָאה 111 רעדנַאסקעלַא תעב ,יַאמ ןט11 םעד ןיוש ןוא .רַאצ םצד

 ןיא סָאד זַא ,טרעלקרעד ריא רע טָאה ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו עיצַאטוּפעד עשידִיי רעגרוב

 -ַאנגיא סָאװ ,סעיצקורטסניא יד ןיא *,"(ןרענָאיצולָאװער) ןטסיכרַאנַא יד ןוֿפ טעברַא יד
 יד ןשרָאֿפוצסיױא ןרָאװעג טרידנַאמָאק זיא סָאװ ,ןוװָאסַיַאטוק ףַארג יַאמ ןט12 םעד טיג וועיט

 רעטנוא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז ןעמָארגָאּפ יד, זַא ,ןזיװעגנָא לעיצעּפס טרעװ ,ןשינעעשעג

 טניימ סָאד ,"גנוריגער רעד ןוֿפ םיאנוש ןענַײז סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןוֿפ העּפשה רעטקעצריד רעד

 רעד טָא ןוֿפ טגָאזעגּפָא ןיילַא גנוריגער יד ךיז טָאה רעטעּפש *ןרענָאיצולָאװער יד ןוֿפ

 ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא קיטנָאק סע זיא טנעמָאמ ןטשרע םענעי ןיא רעבָא ,גנוטּפױהַאב

 .סגנוריגער רעטייװצ רעד ןה  ,וָאסיַאטוק ןה ?סנעמעװ ןיא .רענעלּפ סנצעמצ

 ,ז182088ה 8סתת" גנוטַײצ רעלַאגעלמוא רעד ןיא ,203 יז ,21 יב ,8086880 הסצעפמ* 36

 .טּפױה עריא וצ זַא ,ןזיװעגנָא ֿבגַא טרעװ -ענישזורד , רעד ןגעװ ץיטָאנ ַא ןיא (1882 רַאורבעּפ ,9--8 יונ)

 זיא טכירַאב ןיא רעטרעװ עטריטיצ ןביוא יד ןוֿפ רעבָא ,גרוב צניג ןָא רַא ב ךיוא טרצהעג טָאה רעוט

 ףמַאק ןֿפױא טלעג ןבעגעג טָאה רע זַא ,ךעלגעמ ָאי רעבָא זיא סע ,ןעװעג ךעלגצמ טינ זיא לַאֿפ ַאזַא זַא ,רָאלק

 1934 עװקסָאמ ,ןװָאנַאמָאגַארד .מ ןגעװ עיֿפַארגָאנָאפ סיקסװַאל סצז .ד ל*גֿפ ;ןטסירָא רע ט יד טימ

 זַא ,יקסװַאלסַאז טבַײרש (208 *ז) ךוב ןוֿפ טרָא רעדנַא ןַא ןיא ; 200 'ז ,(*סענַאשזרָצטַאקטילָאּפ , ןוֿפ !לרַאֿפ ,)

 ."ענישזורד רעקילײה רעד ןוֿפ ?יגָאלָאעדיא יד ןרָאװעג זיא םזיטימעסיטנַא רעד ,

 .טּכערַצֿפ ןענַײז סָאװ ,וירב ענַײז ןיא .טנאקַאב טוג זיא ןדִיי וצ האנש סװעצסָאנָאדצבָאּפ ןגעװ 7

 םצד ןװעיטַאנגיא וצ רע טבַײרש ,לשמל ,ױזַא .ןזַײװַאב עַײנ רימ ןעניֿפעג ,עיצולָאװער רעד ךָאנ ןרָאװעג טכעל

 טביולרעד ןעמ טָאה ,ןקַאלָאּפ ןוא ("ידישז,) ןדִיי ןוֿפ טסענ םעד טָא ןיא ,ןילָאװ ןיא , : 1832 רַאורבעֿפ ןמ4

 ,1925 ,ספותס6" עז ."דישז. ַא זיא סָאד זַא ,רָאלק ;קרַאמרעֿפיז םענײא גנוטײצ עשירַארעטיל .שיטילָאּפ ַא

 .71 יז ,רָאטנַאק .ר ןוֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ ,ןװעיטַאנגיא וצ װעצסָאנָאדעבָאּפ ןוֿפ ווירב ,28---27 יוג

 רעשידַיי רצד ןיא ןענוּכעג ךיז טָאה טנעמוקָאד רעד .2 הרעה ,270 יז ,1915 ,םמק. סז8קעמב" 5

 ,גרוברעטעּפ ןיא טֿפַאשלעזעג רעשיֿפַארגָאנטע:שירָאטסיה

 יָאד עז) ןיװ ןייק רָאדַאטַאבמַא ןשיכַײרטסצ םענוֿפ טרָאּפאר םעד ןיא ןלעֿפ ,תמא ,רעטרעוװ עקיזָאד יד

 יגוד .ש ל*29 ;טַײצ רענעי ןופ עסערּפ רעד ןיא יײז ןצגיֿפעג רימ רעבָא ,(?קיטרַא ס ר ע בל ע ג .מ .נ ןיא 1 טנעמוק

 ,258 יז ,14 יג ,,8ק8648 הקאעמ" ךיוא עז ,279 'ז ,1915 יַאנירַאטס 'רועי, ןיא לקיטרַא סװָאנ

 ,48 יז ('סור) -ןלַאירַעטַײממ 4
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 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ךיוא ןה ,יָאקסװָאכַאש טשריֿפ ,ןעמָארנָאּפ יד ןשרָאֿפוצסױא חילש

 ןֿפרַאװ עלַא ייז ,ןסיװ טֿפרַאדַאב ןטסעב םוצ סָאד ןבָאה סָאװ ,יײצילָאּפ רעלעיציֿפָא רעד

 רעד ןגעק קלָאֿפ ןוֿפ ןרָאצ םעד -- ערעדנַא ןַא סיױוַא ןקור ןוא עיסרעוו עקיזָאד יד ּפָא

 ,*עיצַאטַאולּפסקע רעשידִי ,

 .ַאב טינ טציא זיב זיא ,"ענישזורד, רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןעמייהעג םעד קנַאד ַא

 ןייק טינ רימ ןבָאה ,לשמל ,ױזַא .ריא וצ טרעהעג טָאה עטמַאַאב עכיוה יד ןוֿפ רעװ ,טנַאק

 .רעבוג:לַארענעג רעװעיק רעד תוכַײש ַא טַאהעג טָאה ריא וצ זַא ,ןזַײװַאב עטקעריד

 רעוװעיק םעד תעב עלָאר עקידושח ַאזַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןלעטנערד רָאטַאנ

 טרעהעג רע טָאה ,ועיק ןייק ןעמוקעג זיא רע רעדייא ןַא ,רָאנ ןסייוו רימ .םָארגָאּפ

 ןוֿפ ףעש ןעװעג זיא רע ּוװ ,גרוברעטעּפ ןיא ןזַײרק-ןטמַאַאב עכיוה יד ןוֿפ ינּפ יד וצ

 ןײגקעװַא ןַײז ךָאנ טָאה ןוא ,"גנולייטּפָא רעט11/ רעד ןוֿפ יײצילָאּפ רעשיטילָאּפ רעד
 רעלעיציֿפָא רעד ןוֿפ רעריֿפ ערעדנַא יד טימ תונובשח עכעלנעזרעּפ טַאהעג ןטרָאד ןוֿפ

 דנַאלסור:טעװָאס ןיא ןבָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ .עירעמרַאדנַאשז ןוא יײצילָאּפ

 .גַאשז ןוֿפ ףטש ןעװעג זיא סָאװ ,יקציװָאנ לַארענעג ןטנַאקַאב םענוֿפ תונורכז טנַײשרעד

 ןגעװ לטיּפַאק םעניא ןרָאי רעגנילדנעצ ןוֿפ ךשמ ןיא עינרעבוג רעװעיק ןיא עירעמרַאד

 םָארגָאּפ םעד, :ןושלה הזב יקציװָאנ טבַײרש ,1881 לירּפַא ןיא ,םָארגָאּפ רעװעיק םעד

 םוש ןָא ןדִיי ןבָאה גנורעטיירבסיוא ןַײז ןוא ,געט ַײרד טרעיודעג טָאה סָאװ ,וועיק ןיא

 ,ןלעטנערד טנַאפוידַא-נעג םעד ,רָאטַאנרעבוג"נעג רעװעיק םעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ קֿפס

 םעד טייהַײרפ עלוֿפ ןבעגעג טָאה ןוא האנשה תילכּתב טַאהעג טנַײֿפ ןדָיי יד טָאה סָאװ

 ,בָאה שידַיי ןריבַאר וצ ןֿפָא רעּפענד ןוֿפ ?סעקַאיסָאב, ןוא סענַאגילוכ ןומה ןדליוו

 יעג ןיא ןלעטנערד 'נעג ...ןגיוא יד ןיא םיא רַאֿפ וליֿפַא ,ןעמָארק ןוא רעזַײה עשידָיי

 .רעװ עקיזָאד יד ?."סעדישז יד ןגָאלש ףרַאד ןעמ, זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא ןענַאטש

 ןיא רע ,לארשי-ֿבהוא רעניילק ַא ןעועג ךיוא ןיילַא זיא סָאװ ,שטנעמ ַא טבַײרש רעט

 עריא ןוא "ענישוורד רעקיליײה , רעד ןוֿפ רענגעג עטסֿפרַאש יד ןשיװצ ןעוועג רעבָא

 טכירַאב ןכעלױרטרַאֿפ ַא ןיא טבַײרש ווציק ןיא לֹוטנָאק רעשיכַײרטסע רעד ,ןדָאטעמ
 טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא ,טינ דוס ןייק םענייק רַאֿפ זיא סע, :ןלעטנערד ןגצװ ןיוו ןייק

 םעד ןיא רע טָאה ,טײקיביגכָאנ ענעבירטעגרעביא ַאזַא ןזיװעגסױרַא ןעורמוא יד תצב

 ןגרוברעטעּפ ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעג םיא ןענַײז סָאװ ,סעיצקורטסניא יד טגלָאֿפעג טרּפ

 .רעד ןֿפָא ריא רע טָאה ,עיצַאטוּפעד עשידִיי ַא וועיק ןיא טכוזַאב טָאה ןענלעטנערד תצב

 יד ןיא *."םילשורי ןײק ןײ ג יז ןלָאז ,ןבַײלב טינ ןענעק ןדַיי יד ביוא זַא, ,טרעלק

 .עלעט עשיטסירעטקַארַאכ ַא רעייז רימ ןעניֿפעג ןעמָארגָאּפ יד ןגעו ןטקַא עלעיציֿפָא

 .קָיור זיא ץלַא; :וועיק ןוֿפ ,יַאמ ןט2 םענוֿפ ןװעיטַאנגיא וצ ןלעטנערד ןוֿפ עמַארג

 ןרילָארטנָאק םַײב רעבָא ,ןזַײרק צשידִיי יד ןוֿפ רָאנ ךיא םוקַאב תוצידי עקידנקִיורמואַאב

 -עּפש גָאט ַא טימ ."טקיטעטשַאב טינ ייז ןרעװ עיצַארטסינימדַא רעקיטרָא רעד ךרוד ייז

 טָאה ןדִייא :ןושלה הזב גרוברעטעּפ ןייק עמַארגעלעט עטרירֿפיש ַא ןלעטנערד טקיש רעט

 עלַא יד ןיא רעסילימ ןקיש לָאוןעמ ביוא ;ןגָאלשעג טינ ץצגרצ ןיא טציא זיב ךָאנ ןעמ

 =רעוו עקיזָאד יד +,.."ײמרַא עשיסור יד טקצלקעג טינ טלָאװ ,ןטצב ןדִיי ּוװ ,ךעלטעטש
 ןיא ןעמָארגָאּפ ןעמוקעגרָאֿפ ןיוש ןענַײז סע ןעו ,טלָאמעד ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז רעט

 טָאה ,פינרעבוג רעוועיק ,עלימס ןיא ןעװ ,געט ענעי ןיא דָארג ןוא ,ןטקנוּפ רעננילדנעצ

 טעגרהרעד ןענַײז ןדַיי 5 ןכלעוו ןיא ,ןעמָארגַאּפ עטסקרַאטש יד ןוֿפ רענייא ןכָארבעגסיױא

 = טעדנּוװרַאֿפ רעגנילדנעצ ןוא טיוט ףיוא ןרָאװעג

 4 ןסה 8. הסמעטאעק} 113 םססהסאעמבע/ 248/ת8קוזּם, 183--180 יז ,1929 דַארגנינעל

 ,ר צ בל ע ג .מ .נ ןוֿפ 'טרַא ,1881 ינוי ןט15 ןוֿפ לוסנָאק רעװעיק ןוֿפ טכירַאב 42

 .00 'ונ ,19 *ז ,"ןלַאירעטַאמ, 4

 .עלימס ןיא עטצדנוװרַאֿפ ןוא עטעגרהעג יד ןּוֿב המישר ,103 ? ,ןפרָא 4
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 ןטנעגַא רוציש ַא ןָא טַאהעג טָאה "ענישזורד עקיליײיה, יד זַא ,ןצזעג ןבָאה רימ

 -עזעגנָא יד ןוֿפ רענייא .טכַאמ רעלעיציֿפָא רעד ןוֿפ ןקור םעד רעטניה טעברַאעג ןוא

 רעייז ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,יק סװָאק שטַאר .ּפ ןעוועג זיא עריא ןטנעגַא עטסנע

 .צגנָא טשרע רע טָאה ןרָאי ענעי ןיא .?ענַארכָא רעשיסור רעד ןיא רוגיֿפ ענעעזעגנָא ןַא

 עצרוק ַא וליֿפַא רע טָאה 1879 ןיא) טסילַאנרושז רעלַארעביל ַא רעירֿפ .ערעירַאק ןַײז ןביוה

 ,('יערוועי יקסור, גרוברעטעּפ ןיא טַאלבנכָאװ ןשידִיי:שיסור םעד טריטקַאדער טַײצ

 נו ,ןזַײרק ערענָאיצולַאװער יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא טייטש ,רעטמַאַאב רענעדיײשַאב ַא

 ןעמייהעג ןיא רעבירַא רע טייג ךָאנרעד ;ןשטנעמ םענעגייא ןַא רַאֿפ םיא טלַאה ןעמ

 ןרענָאיצולָאװער עטנַאקַאב ענַײז ןוֿפ 38 טרסמ ,"גנולײטּפָא רעט111,} רעד וצ טסניד
 זיא "גנולײטּפָא רעט111, רעד ןוֿפ ףעש רעד  .(ןװָאנַאכעלּפ ןגנוי םעד ךיוא ייז ןשיווצ)
 "ענישזורד רעקילייה , רעד ןוֿפ גנודנירג רעד טימ ,ןלעטנערד !נעג ןעוועג דָארג טלָאמעד

 ןוֿפ ןטסָאּפ ןכױה םעד טמענרַאֿפ ןוא טנעגַא רעויטקַא ןַא רעריא יקסװָאקשטַאר טרעוו

 ןטיול .(דרַאנָאעל ןעמָאנ ןרעטנוא) עװקסָאמ ןיא ָאריב ןעמייהעג ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ

 װ ,וועיק ןיא ךיוא טעברַאעג טַײצ רענעי ןיא רע טָאה ?ענישזורד , רעד ןוֿפ גָארטֿפױא

 סעיצַאמַאלקָארּפ עשירָאטַאקָאװָארּפ ןבעגעגסױרַא יײצילָאּפ רעד ןוֿפ הקיּתשב טָאה רע

 .רַאֿפ ןּפעלשנַײרַא טװּורּפעג טָאה ,?רעטצברַא-רעדירב יד וצ , ןוא *ץנעגילעטניא רעד וצ,

 רעד ןוֿפ ָארויב ןעמייהעג םעד ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעד +.ץענ ןַײז ןיא סרעוט ענעדייש

 .טרַאמ ךיוא רע טסייה לָאמַא) שטיװָאנָארָאװ ןעוועג טלָאמעד זיא וועיק ןיא ?ענישזורד ,

 .עּפש טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפ רעקיטכעדרַאֿפ רעייז רעטייווצ ַא ,(ָאקנעשטװַאס ןוא ָאקנעש

 ?ךערברַאֿפ ןלענימירק ַא רַאֿפ הסיֿפּת ןיא ןרָאי ענַײז טקידנעעג רעט

 .גָאֹּפ יד וצ תוכַײש עטקצריד ַא טַאהעג ןבָאה ןענָאזרעּפ עדייב יד זַא ,ןזַײװַאב ןייק

 .שטַאר עגונב סרעדנוזַאב ,לּכש ןֿפױא ךיז טגייל סָאד רעבָא ,ןַארַאֿפ טינ ןענַײז ןעמָאר

 .טימעסיטנַא רעוויטקַא ןַא ןעוועג ערעירַאק רעצנַאג ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא זיא רע ,ןיקסווָאק

 ןיא *ענַארכָא  רעשיסור רעד ןוֿפ ףעש ןעװעג רע זיא (1902--1884 טַײצ עגנַאל ַא

 .רַאֿפ טיײרב ַא טריֿפעג ןטרָאד ןוֿפ טָאה ןוא ,זירַאּפ ןיא רעטנעצ ריא טימ ,דנַאלסיױא

 לייט ַא סָאװ ,גרוברעטעּפ ןייק ןטכירַאב ענַײז ןיא .טעברַא עשירָאטַאקָאװָארּפ עטגַײװצ
 .עגסױרַא קידנעטש רע זיא ,ןוויכרַא יד ןיא ןרָאװעג ןענוֿפעג רעטעּפש ןענַײז יז ןוֿפ

 .קעריד-עציוו יקסוװָאקשטַאר טרעוו 1905 רעמוז .ןדִיי ןוֿפ רענגעג רעֿפרַאש ַא יװ ןטָארט

 רעשיטילָאּפ ןַײז ןוֿפ רָאטקעריד ןוא גרוברעטעּפ ןיא טנעמַאטרַאּפעד-ײצ:לָאּפ ןוֿפ רָאט -

 עמייהעג ַא טנעמַאטרַאּפעד ןוֿפ זיוה ןיא ןַײא רע טנדרָא ,טנַאקַאב יו ,ןוא גנוליײטּפָא

 .רַאֿפ רעביא טיײרּפשרַאֿפ ןרעו סָאװ ,סעיצַאמַאלקָארּפ-םָארגָאּפ טקורד רע ּוװ ,ַײרעקורד

 ,ןעמָארגָאּפ-ןסַאמ יד ןיא עלָאר עטצעל יד טינ ןליּפש ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןליײט ענעדייש

 .רעבָאטקָא עקיבלעז יד ןיא 1905 ןוֿפ געט-רעבָאטקָא יד ןיא ןכָארבעגסױא ןבָאה סָאװ

 פקידהאמ-ץרַאװש עטנַאקַאב יד טעדנירגעג וויטַאיציניא סיקסווָאקשטַאר טול טרעוו געט

 טימ ןֿפמעקַאב וצ עבַאגֿפױא יד טָאה סָאװ ,"קלָאֿפ ןשיסור ןוֿפ דנַאברַאֿפ, עיצַאזינַאגרָא

 יד טָאה תליחּת זַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .* ןרענָאיצולָאװער ןוא ןדִיי יד ןעלטימ עלַא

 ,ססונעהתעס1-7680- ב"ז ןיא ,1905 ןוֿפ 11 יַאלָאקינ וצ יקציװָאנ 'נעג ןוֿפ *עקסיּכַאז יד עז

 .43--43 יז ,(1911) 3 'ונ ךיוא עז ;װ"א 06 'ז ,1910 זירַאּפ ,2 יונ תוסועסמסק"

 .ה"א 313 */ ,װ"צד ,יקסרַאש טוגָא ב .װ ךיוא עז ;40--45 יז ,3 'נ ,ןטרָאד 46

 רעד טָאה 1906 ילוי ןט8 םעד :דנַאלסור ןיא טנַאקַאב טײרב ןרָאװעג זיא טקַאֿפ רעקיזָאד רעד 7

 רעד ןיא ענובירט רעד ןוֿפ טקיטעטשַאב סָאד ךעלטנֿפע ּװָאסורוא טשריֿפ רעטסינימ-ןרעניא ןוֿפ ףליהעג ?וועג

 טלײטעגטימ ךעלריֿפסיױא ןיכוּפָאל טנעמַאטרַאּפעד:ײצילַאּפ ןוֿפ ףעש 'װעג רעד טָאה םעד ןגעװ ,"צמוד , -עטשרצ

 ,1923 ןילרעב ,('סור) עטי װ ןוֿפ ןרָאומעמ יד ךיוא עז .1906 ינוי ןט27 ןוֿפ ןעניּפילָאטס וצ װירב ןַײז ןיא

 הא 3 7 2 3

 רעד ַײב עיטימָאק:שרָאֿפסױא רעד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ) 00103 ?ץססאסזס 118ק20ת88 ךוב סָאד עע 38

 ,1929 -טַאדזיאסָאג, ,(גנורינער רעקילַײװטַײצ
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 .סקלָאֿפ ןוֿפ דנוב רעקילייה רעד, :ןעמָאנ םעד ןגָארט טֿפרַאדעג עיצַאזינַאגרָא עקיזָאד
 יקסווָאקשטַאר *."ענישזורד רעקילייה, רעד ןוֿפ רעטסומ ןטיול ,תועמשמ -- ?ץושטסבלעז
 -יסלַאֿפ ןשיטימעסיטנַא ןטמירַאב םוצ טנַאה ןַײז טגיילעגוצ שרעדנַא יצ ױזַא ךיוא טָאה
 ןענַײז ייז זַא ,וליֿפַא ןטּפױהַאב עקינייא ;?ןויצ-ינקז יד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ יד, טַאקיֿפ
 ,גנולעטשַאב רעטקצריד ןַײז ףיוא ןרָאװעג טריצירבַאֿפ

 ךיז ןבָאה "ענישזורד רעקיליײה, רעד ןוֿפ זַא ,רעבָא ןוַײװַאב ןטקַאֿפ עקינייא

 ןיא טָאה 1881 טסוגױא ןיא .םזיטימעסיטִנַא ןוויטקַא םוצ םעדעֿפ טקעריד ןגיוצעג
 עיָאנלָאװ, ןַאגרָא רערענָאיצולָאװער-קיסעמ רעטנַאקַאב רעד ןיײגסױרַא ןביוהעגנָא עווענעשז
 טֿפַאשרעטעברַאטימ רעטנפָאנ רעד ַײב ,יקסנישלַאמ םענייא ןופ טצדנירגעג ,"ָאװָאלס

 -עּפש) ווָאנַאמָאגַארד .מ יֿפָארּפ טנַארגימע ןשיטילָאּפ ןשינַיַארקוא-שיסור ןטמירַאב םענוֿפ
 טרעהעג ךיוא טָאה רעטעברַאטימ יד וצ ;(גנוטַײצ רפד ןוֿפ רָאטקַאדער ,1883 ןוֿפ ,רעט
 טעברַאצג ָאד טָאה טַײצ עסיװעג ַא יקסטילצסצװ--שטיװָאר ַאדיש זָא ב רענייא
 טָאה יקסנישלַאמ .(סױרַא רע זיא םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא רעבָא ,דָארלעסקַא .ּפ וליֿפַא

 דנַאלסור ןיא עיצַאוינַאגרָא רעלַארעביל רעמייהעג ַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא רַאֿפ ןבעגעגנָא ךיז

 טָאה עיצַאזינַאגרָא ַטזַא זַא ,טסלעטשצעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ ."זויָאס יקסמצז,
 .נערד 'נעג ןוֿפ רעטעברַאטימ רעקידרעירֿפ ַא ,יקסנישלַאמ זַא ןוא טריטסיסקע טינ לָאמ ןייק
 רעקילייה, םעד ןוֿפ טנעגַא רעטושּפ ַא ןעוועג זיא ,"גנוליײטּפָא רעט111, רעד ןיא ןלצשט
 טלָאװעג טימרעד ןוא גנולעטשַאב ריא טול גנוטַײצ יד טצעדנירגעג טָאה ,"צנישזורד
 5 ןרענָאיצולָאװער יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא עיצַאזינַאגרָאזעד ןוא גנוטלַאּפש ַא ןגָארטנַײרַא

 .ימעסיטנַא טקורדעג לָאמ ןייא טינ ךיז ןבָאה ָאװָאלס עיָאנלָאװ, רעקיזָאד רעד טָא ןיא
 םעד טקיטכערַאב ןבָאה סָאװ - םרָאֿפ רעקיטכיזרָאֿפַא ןיא תמא -- ןעלקיטרַא עשיט
 .רַאֿפ ךָאנ ?.ןעמָארגָאּפ יד טניימ סָאד ,?סרָאטַאטַאולּפסקע עשידִיי ןגעק ןרָאצסקלָאֿפ

 םוצ טנעדנָאּפסצרָאק ַא ןריא טקישעג טָאה גנוטַײצ יד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא רעקיטכעד
 ןוא (1882 רעבמעטּפעס) ןדזערד ןיא סערגנָאק ןשיטימעסיטנַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרצ
 סָאװ ,סערגנָאק םעד ןגעװ ןעלקיטרַא עטרעטסײגַאב עגנַאל עירעס ַא ענַײז טקורדעגּפָא

 רבחמ רעייז זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש *',רוׂשָארב ַא יו סױרַא ךיוא ןענַײז
 טנעגַא ןַא ךיוא ,יקסטילעסצוו -- שטיװָארַאדישזָאב רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןעוועג זיא

 .270 יז ,ו"צד ,קסרַאשטוגָאב .װ 9

 ץ43 יקסרַאשטוגָאב .װ ןוֿפ ךוב 'טיצ ןיא ןבירשַאב ךעלריֿפסיוא רעײז זיא עטכישעג עקיזָאד יד 0

 ןגעװ עיֿפַארגָאנָאמ סיקסװַאל סַאז .ד ךױא עז ;438--380 7 עסזסקעע תסתעזענססאס/ 60ק8681

 .כַײלג (וָאמילק) ןריא טנעגַא רעדנַא ןַא ךרוד טָאה ?ענישזורד עקילײה , יד -- .װ"א 205 *ז ,ןווָאנַאמָאגַארד

 :רַאנַא ןֿפרַאש ַא ןגָארטעג ןיוש טָאה סָאװ ,"ַאדװַארּפ, נ"א גנוטַײצ ַא ךָאנ צװענעשז ןיא טעדנירגעג קיטַײצ

 ץענ ןיא ןּפַאכנַײרַא : עשירָאטַאקָאװָארּפ ןיײר ןעװעג ַײברעד ןענַײז תֹונװּכ יד ; רעטקַארַאכ ןשיטסירָארעט-שיטסיכ

 ,"ַאדװַארּפ, ןיא רעטעברַאטימ:טּפיוה יד ןוֿפ רענײא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ .רָארעט ןוֿפ ןטסידנַאגַאּפָארּפ יד

 רעמערטסקע ןַא יװ קיטַײצכַײלג ןיא טסירָארעט רעמערטסקע ןַא יװ טנַאקַאב ןעװעג זיא ,יקצַארָאדיס רימידַאלװ

 .(434 */ ,װ"צד ,יקסרַאשטוגָאב ל"גֿפ) טימעסיטנַא -

 .ידָיי רעטנַאקַאב רעד .ןציטָאנ ערענעלק ײר ַא ןוא (1882) 50 ,45 יונ ,(1881) 1 יונ ,לשמל ,ל*ג5 1

 ןטימ טריזימצלָאּפ טָאה רע ּוװ ,ןצלקיטרַא ײר ַא "'ס *װ, ןיא טקורדענּפָא ךיוא טָאה ימ ע.ןב רעבַײײש רעש

 תונורכז ענַײז עז ;גנוטַײצ רעד טימ ןסירעצ רע טָאה רעטעּפש ןוא ,עגַארֿפ.ןדִיי רעד וצ גנַאגוצ ןשיטימצסיטנַא

 .15 יז ,1916 ןוא ,347 יז ,1915 -ַאנירַאטס ַאיַאקסיערװעי, ןיא םעד ןגעוו

 ןטימ טעמתחעג ןענַײז סעיצנצדנַאּפסערָאק יד ;(1882) 49--45 יונ ,80ת8006 0ת080* עז 2

 זסקּפמוהק !וסתתצמהקסתמטנה 2הזעססאעזסא2/2 400100606 בנ"א רֹושָארב יד .111--ז םינָאדװעסּפ

 טַימ רָאנ ,"ָאװָאלס עיָאנלָאװ, ןוֿפ סעיצנעדנָאּפסערָאק יד טרָאװ ןיא טרָאװ { ענַײז סָאד רעבָא ,םינָאנַא סױרַא זיא

 זיא סע רצבָא ,1883 ץינמעכ :ןבעגעגנָא זיא רעש םעד ףיוא :(92 -- 61 'ז) ףוס םוצ לקיטרַא - הֿפסוה ַא

 .עװענעשז ןיא *ָאװָאלס עיָאנלָאװ, ןיא טקורדעגּפָא זיא יז זַא ,טנַאק ב
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 רענילרעב רעד ןרָאװעג םצד ךָאנ רלַאב זיא רעכלעװ ,"ענישזורד רעקילייה, רעד ןוֿפ

 םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןבירשעג טָאה רע ּוװ ,"ַאימערוװו עיָאװָאנ, ןוֿפ טנעדנָאּפסערָאק

 ,יצָאטסיא ןעוװעג ןענַײז ןרוגיֿפטּפױה יד ּוװ ,סצרגנָאק ןטנָאמרעד םעד ףיוא **,?סוגרַא

 ןוא רעקצטש ,רַאלסצ-ַאססיט ןיא םד-תלילע םענוֿפ רעקידייטרַאֿפ ןוא רָאטַאיציניא רעד

 ןדִיי ףיוא תוריזג יד טסירגַאב טָאה סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,יצירנצה

 תועמשמ ,"רעדילגטימ עשיסור יד ןוֿפ רענייא, ןעוועג זיא רבחמ ריא ??,דנַאלסור ןיא
 .אֿפוג שטירָארַאדישזָאב רעטנָאמרעד רעד

 רעטנַאקַאב רעד זַא ,םעד ןגעװ טציא ךיז רימ ןסיוורעד ןוויכרַא-ײצילָאּפ יד ןוֿפ

 רעד ןיא טקילײטַאב ושיטקַא ךיז טָאה יקסנַאטסָאטול רעבַײרש רעשיטימצסיטנַא

 רעבָא ,עינרעבוג רענליוו ןיא ךיוא ןעמָארגָאּפ ןֿפורוצסױרַא טימַאב ןוא עדנַאגַאּפָארּפ

 החגשה עלציצנעדיֿפנָאק ַא טמיטשַאב וליֿפַא ןוא טרעטשעג םיא טָאה טכַאמ עלעיציֿפָא יד

 ןעװעג זיא רע רעדָא ,ומצע תעד לע טעברַאעג יקסנַאטסָאטול ָאד טָאה יצ *י.םיא רעביא

 .ןגָאז וצ רצווש זיא --- ןרָאטַאטיגַא עמייהעג עּפורג רעד טימ ןדנוברַאֿפ

 .רעטסיוא ןַא ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ןוויכרַא יד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ יד ןשרָאֿפ םַײב

 ללש ַא :דנַאלסור ןיא סַײנ ַא ירמגל ןצעועג טַײצ רענצי רַאֿפ זיא סָאװ ,גנונַײשרעד רעשיל

 .ֿפױא יד ןגעו טינ ָאד ןדער רימ .ןעמָארגָאּפ וצ טצעהעג ןבָאה סָאװ ,ֿפורֿפיוא טימ

 :סױרַא טלָאמעד טָאה ('ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, יד רקיצ רעד) ןרענָאיצולָאװער יד סָאװ ,ןֿפור

 *?טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןדער וצ לעיצעּפס ןעמוקסיוא זדנוא טצעװ םעד ןגעװ -- טזָאלעג
 גנולמַאז-ןטנעמוקָאד רעטכעלטנֿפערַאֿפ רעד ןיא ןיוש .סט כ ער ןוֿפ ןֿפורֿפױא ןגעוו רָאנ

 טינ רעבָא * ,ןֿפורֿפױא עכעלטֿפירשטנַאה עכלעזַא ןגעװ ןוַײוװנָא ייר ַא רימ ןעניֿפעג

 :םייהצג רעד ןוֿפ ןטקַא עטכעלטנֿפערַאֿפ-טינ יד ןיא לָאצ רעייז זיא רעסערג ךרע רעד

 :ארּפ, טצמתהַּפג ,ףורֿפױא ןַא ןטרָאּפַאר רעוועיק יד ןיא ָאד רימ ןעניֿפעג ױזַא ,ייצילָאּפ

 ערעדנַא הרוש רעצנַאג ַא ףיוא *;גרובענעד) קסניווד ןיא ןֿפורֿפױא ךיוא *5/לנװַאלסָאװ

 ןגעװ גנושרַאֿפּפױא יד טריֿפעגכרוד טָאה סָאװ ,יָאקסװָאכַאש טשריֿפ ןָא טזַײװ ןֿפורֿפױא

 :ןװעיטַאנגיא ףַארג וצ טרָאּפַאר ןַײז ןיא ,עינרעבוג רעװָאגינרעשט ןיא ןשינעעשצג יד

 ,שטיװָארבָאב ,יצנילק ,וָאקביזָאװָאנ ,בודָארַאטס ,שטַאמכַאב ,ץצלצוָאק ןיא ןֿפורֿפױא

 .נָא ךיוא רימ ןעניֿפעג 'בוג רעװעשרַאװ ןוֿפ ןעגנודלעמ יד ןיא *1881(.2 יַאמ--לירּפַא)

 51 ןילרק רעװעשרַאװ ןיא ןוא אֿפוג עשרַאװ ןיא ("ןטַאקַאלּפ ) ןֿפורֿפױא טימ ללש ַא ףיוא ןזַײװ

 רעשימייה ןיֿפ טקודָארּפ ַא ןגָאז וצ ױזַא ,עכעלטֿפירשטנַאה ןענַײז ןֿפורֿפױא ֿבור סָאד

 טנעגַא םענוֿפ ךוכגַאט ,רַאורבעֿפ ,1916 (.ברעטעּכ) ,{ סתסס /(העטץמנ8/0* 'נרושז םעד עז 3

 ןוֿפ קינָארכ, עז ?ַאימערה עיָאװָאנ, ןיא *סוגרַּט , ןוֿפ !טרַא ןגעװ :יקסלעמס -ענישזורד רעקילײה, רעד ןוֿפ

 .390 ,14 יונ ,1884 "דָאכסָאװ

 .49 יז ךיוא ?'ג5 ; 59 יז ,סערגנָאּק ןשיטימעסיטנא םעד ןגעה רושָארב יזיוװעגנָא ןבױא יד עז 4

 .רעבוג רענליװ ןוֿפ גנודלעמ ,512 'ונ ,5 יב ,טנעמַאטרַאּפעצד.ײצילָאּפ ןוֿפ ןטקַא 5

 .1881 טסוגיױא ןט17 ןוֿפ רָאטַאנ

 רעד זיב גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשידַיי יד, ב"ז םעניא עמצט רעד ףיוא 'טרַא רעזדנא עז

 .סױרַא ֿבורקב טזָאל ָאװַיי רעד סָאװ ,(2 'ב) *דנוב ןוֿפ גנודנירג

 ןוא (83 "ז) קסרָאלװַאּפ ,(9/ '|) ױעשטידרַאב ןוֿפ גנודלעמ ,2 'ב ,('סור) -ןלַאירעטַאמ, עז 7

 .ןטקנוּפ *דנַא ןגעװ 383 ,287 יז ,56 'ז ךיוא עז :(185 *ז) קסװע;גרָא

 רע80 יד ןיא ןעמָארנָאּפ) 'טּפָא-ןטְקַא עט3 ,טנעמַאטרַאּפע ד.ײצילָאּפ ןוֿפ ןטקַא 5

 .1881 רעמוז ןוֿפ ןטכירַאב רעוװציק : 27 ןגיוב ,(ןרָאי

 .1881 ילוי ןוא ינוי ןוֿפ ףעש-עירעמרַאדנַאשז רעקסבעטיוו ןוֿפ טרָאּפַאר :12 ןגיוב ,ןטרָאד 5

 ןט7 םעד ,ןישזעינ ןוֿפ ןװעיטַאנגיא וצ יָאקסװָעכַאש טש-יֿפ ןוֿפ טכירַאב :885 יונ ,3 'ב ןטרָאד 60
 .1881 טסוגױא

 'בוג רעװעשרַאװ ןיא ןצורמוא יד ןגעװ גנודלעמ ,לײ2 רעט1 ,גנולײטּפָאןטקַא עט2 ,ןטרָאד 41

 .475 ,354 ,372 ,116 יונ ןעגנודלעמ ,1882 רָאי ןרַאֿפ



 257 דנַאלטור ןיא ןעמָארגָאֿפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ עַײג

 ןוא ??,סעיצַאמַאלקָארּפ עשיֿפַארגָאטיל ןַארַאֿפ ךיוא רעבָא ןענַײז סע ;עירטסודניא
 :עיצַאזינַאגרָא ןַא טימ ןָאט וצ ןבָאה רימ זַא ,ךעלרעּפמַײשַאב ןיוש טזַײװַאב סָאד

 וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ דנַאלסור ןיא טלָאמעד טָאה ןָאזרעּפ עטַאװירּפ םוש ןייק
 עלַא יד רעבָא ,ןרענָאיצולָאװער יד ,ךעלריטַאנ ,רעסיוא ,לטימ-עדנַאגַאּפָארּפ ַאזַא ןצונַאב

 ,רעטקַארַאכ ןשיטסיברַאנָאמ םענעכָארּפשעגסױא ןַא ןגָארט סעיצַאמַאלקָארּפ עטנָאמרעד
 רעד ןוֿפ רעירֿפ ךס ַא טנַײשרעד ןבָאה ייז זַא ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא ַײברעד
 ןוא (1881 טסוניוא ןט030) *ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ , ןוֿפ עיצַאמַאלקָארּפ-םָארגָאּפ רעטנַאקַאב

 .רעטנָאק ַא רָאנ טנעקעג טָאה ןֿפווֿפױא עלַא יד ןגרָאזַאב .ןטנגעג ערעדנַא ןיא רָאג

 :ענייא רָאנ ןעװעג ןרָאי ענעי ןיא זיא ַאזַא ןוא -- עיצַאזינַאגרָא ערענָאיצול ָא װער

 ."עגישזורד עקילייה, יד

 ,טבַײרש רע ּוװ ,טכירַאב ןַײז ןיא יָאקסװָאכַאש טשריֿפ זמרמ םעד ףיוא זיא רשֿפא

 וצ גנורעקלצֿפַאב רעכעלטסירק רעד דצמ האנש יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ הביס יד זַא

 טבַײרש--דנַאטשמוא ןקיזָאד םעד, ;עיצַאטַאולּפסקע ןיא קידלוש ןענַײז סָאװ ,ןדַײ יד

 ידּכ .ןרָאטַאטיגַא עמיײהעג עטנַאקַאבמוא טצונעגסיוא ןבָאה--רעטַײװ רע
 ,וָאקטַאק רענָאיצקַאער רעשיסור רעטנַאקַאב רעד ??"ןומה ןלעקנוט םעד ןצעהוצֿפױא

 ,"ענישזורד רעקיליײה, רעד ןוֿפ ךיוא ןוא ןעמָארגָאּפ ןוֿפ רענגענ ַא ןעוועג רעבָא זיא סָאװ

 ןֿפרעגסױרַא ןרעװ ןעמָארגַאּפ יד זַא ,גנוטַײצ ןַײז ןיא ןֿבירשעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה

 עשיכַײרטסע יד םעד ןגעװ ןבַײרש רענעֿפָא ??."?ןענַאגירטניא עקיליווזייב, ןוֿפ

 ןטכירַאב עלעיצנעדיֿפנָאק ערעיײז ןיא דנַאלסור ןיא רעײטשרָאֿפ עשיטַאמָאלּפיד
 ןרָאטקַאֿפ עקיטכעמ סָאװ ,םישעמ עלַאטורב , ןגעו טבַײרש לֹוסנָאק רצוועיק רעד

 יװ ,טריֿפעגסױא ייז ןבָאה (רעמענלייטנָא עטקידלושַאב יד ןוא ,טריזינַאגרָא ייז ןבָאה
 .ָאֹּפ יד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,?ענָאלָאק-ילֿפ, ַא ןגעוו טלייצרעד רע ;"גַײצעג עדנילב

 .רעטעּפ ןיא רָאדָאסַאבמַא רעשיכַײרטסע רעד טבַײרש רענעֿפָא ךָאנ ?*.םייהעג ןעמָארג

 רעייז ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,קֿפס םוש יּתלב זיא סע, :ןיוװ ןייק טכירַאב ןַײז ןיא גרוב

 ןלעֿפַאב יד יװ ,ןלעֿפַאב עריא טגלָאֿפ ןעמ זַא ,ךיוא ןוא ,גנוריֿפנָא עטקישעג

 .עג ַא טריֿפעגנָא טָאה ןעמָארנָאּפ יד זַא ,םעד ןגעװ ?.ףעצנַאגרָא.הכולמ יד ןוֿפ
 ןיא ןזיוװעגנָא ,טלעטשרַאֿפ טינ רָאג ,ןֿפָא ץנַאג טרעװ ,עגיל עקידנעייטשכיוה עמייה

 רעד ןרָאװעג טלעטשענגוצ ןזיא סָאװ ,םודנַארָאמעמ ןעמינָאנַא ןטנָאמרעד ןביוא םעד
 ענַײז סָאװ ,סנַאילַא רעשידִיייטנַא ןימ ַא טעדליבעג ךיז טָאה סע; :עיסימָאק . ןעלַאּפ

 רעײטשרָאֿפ ליֿפ ןליֿפַא ייז ןשיווצ ,ןדנַאטש ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןשטנעמ ןענַײז רעגנעהנָא

 ןַא ןעוװעג זיא סָאד ..רעטנעצ ןיא ךיוא ױזַא ,ץניװָארּפ רעד ןיא יװ ,טכַאמ רעד ןוֿפ

 ןַײז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,דנַאברַאֿפ רעטרירצלָאט רצבָא ,רעלַאגעלמוא

 טקעריד טרעװ רעטרעוװ עקיזָאד יד ןיא ?."ןעלטימטלעג עסיורג קֿפס םוש ןָא תושר

 ."ענישזורד רעקיליײה , רעד ףיוא רעגניֿפ יד טימ ןזיװעגנָא

 יד ןיא "ענישזורד רעקילייה, רעד ןוֿפ עלָאר רעד ןגעװ הרעשה רעצזדנוא ףיוא

 יד ןענַײז יצ ,קיטכיוו ױזַא טינ רָאג ןיא גולֿפ ןיא זַא ,ןרעֿפטנע ןעמ ןעק ןעמָארנָאּפ

 עטלעטשעגכיוה עגיל ַא ןוֿפ רעדָא ,אֿפוג תוכלמ ןוֿפ טריזינַאגרָא ןעוועג ןעמָארנַאּפ

 ןטנָאמרעד ןיא ךיוא ,15 ןוא 13 סנגיוב ,1881 ילוי ,קסניװד ןוֿפ גנודלעמ ל"גֿפ ,ןטרָאד 2

 .1881 טסוגױא ןט7 ןישזענ ןוֿפ יָאקסװָאכַאש טשריֿפ ןוֿפ טרָאּפַאר

 .יָאקסװָאכַאש טשריֿפ ןוֿפ טרָאּפַאר ,ןט ר ָאד 65

 .110 יונ ,1882 ,ת(ססאסמסאעס 868סזססדע" ןיא *טרַא ןַײז עז 4

 ,רעבלעג .מ .נ ןוֿפ 'טרא ,1881 ינוי ןט15 םענוֿפ ,ןיװ ןײק לוסנָאק רעװציק ןוֿפ טרָאּפַאר 5

 רעטסינימ-ןרעסיוא םוצ יקטנלַאק ףַארג גרוברעטעּפ ןיא רָאדַאסַאבמַא *רטטע ןוֿפ טרָאּפַאר ,} ט ר ָא ד 6

 .1881 יַאמ (31) ןט19 ןוֿפ ןיוװ ןיא

 .92 יז ,1909 ,טמק  סדז8מקעמב" 7



 נַאלסור ןיא ןעמָארֿגָאֿפ יד ןגעװ ןלַאירעפאמ עַײנ 48

 ליװ סָאװ ,רעשרָאֿפ םעד רַאֿפ רעבָא .תוכלמל םיֿבורק ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןענָאזרעּפ

 זיא ,עיצַאטנעמוקָאד רעד רַאֿפ רוקמ םעד ןוא ןשינעעשעג יד ןוֿפ שרוש םעד ןייגרעד

 -יֿפָא יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ רעבייה םעד ןעמ טכוז .סנייא ץלַא טינ רָאג ןיוש סָאד
 -עג ןעמ ןוא ,ןוויכרַא-סגנוריגער יד ןיא -- לַא'רעטַאמ םעד ןוא ןטנעמַאטרַאּפעד עלעיצ

 .עשעג יד ןיא עלָאר רעד עגונב ןריֿפסיױא עשלַאֿפ וצ ןעמוק ןעמ ןעק ,טינ טרָאד טניֿפ

 .טציטשעג ךיז טָאה יז עכלעוו ףיוא ,ןוַײרק יד ןוא טכַאמ רעשירַאצ רעד ןוֿפ ןשינע

 ןעק ,טכַאמ רעד טימ תונכשב ןרָאדירָאק עמייהעג עלעיציֿפָנמוא יד ןיא רעבָא ןעמ טכוז

 יד ןוֿפ ךירטש ןשיטסירעטקרַאכ ןקיזָאד םעד טימ .ןרוּפש עקיטכיר יד ףיוא ןֿפערטנָא ןעמ

 --דנַאלסור ןוֿפ עירָאטירעט רעד ףיוא רעטעּפש ךיוא ךיז רימ ןענעגעגַאב ללכב ןעמָארגָאּפ

 :ָאטקָא יד ךָאנ זיב ֹווענעשעק ןוֿפ ,1906--1903 ןוֿפ ןעמָארגָאּפ יד ןיא רָאנ .ענַיַארקוא

 .ריב ןתעב ,רעטעּפש .גנוריגער רעד ןוֿפ טנַאה יד רָאלק ןעמ טליֿפ ,ןשינעעשעג:רעב

 ןוֿפ ךיוא יו ,ײמרַא סערולטעּפ ןוֿפ ןעמָארגָאּפ יד ןוא 1920-1919 ענַיַארקוא ןיא גירק-רעג

 תונכש ב (רעשירעטילימ ַא) רעטנעצ רעלעיציֿפָאמוא ןַא ןָא ייז טריֿפ ,ײמרַא סניקינעד

 ןרעװ ןטקַא עלעיציֿפָא יד ןיא זַא ,ױזַא ךעלטנייוועג ןוא ,טכַאמ רצלַארטנעצ רעד טימ

 .ןרוּפש םוש ןייק טזָאלעגרעביא טינ
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 עטקורדעגּפָא ַײנ יד ןוא ,עיצולָאװער רעד ךָאנ טנֿפעעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןוויכרַא יד
 ןשינעעשעג יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןצלקניוו עקינייא ךָאנ טקעדעגֿפױא ןבָאה ןרַאומעמ
 ןעװעג רעדָא ןטָאש ןיא ןצנַאג ןיא ןבילבעג טציא זיב ןענַײז סָאװ ,ןרָאי רע80 יד ןיא

 :ןעװעג זיא טציא זיב סעגַארֿפ ענעטכױולַאב קיניײװ רָאג יד ןוֿפ ענייא ,.ןטכױלַאב קיניײװ
 :שיטילָאּפ יד ןוא ןוַײרק עלעיציֿפָא יד ,דנַאלסױא טריגַאער ןשינעעשעג יד ףיוא טָאה יו
 ןרָאװעג רָאװעג דנַאלסױא זיא ןלַאנַאק ערעסָאװ ךרוד :ךיוא ןוא ? עכעלטֿפַאשלעזעג

 ןַײז וצ גולֿפ ןיא סיוא טוַײװ עגַארֿפ עטצעל יד ?דנַאלסור ןיא ֿבצמ ןשידַיי םעד ןגעוו

 ןטנעדנָאּפסערָאק לָאצ יד .ױזַא טינ רָאג סע ויא רעבָא ןתמא רעד ןיא ,עטושּפ ַא רעייז
 רָאג זיב ןעװעג דנַאלסור ןיא ןרָאי ענעי ןיא זיא ןעגנוטַײצ עשידנעלסיוא יד ןוֿפ
 .ַאװרעסנָאק רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רקיע רעד טַאהעג קידנעטש טָאה דנַאלסור .עניילק ַא

 רעד רעטנוא ןצנַאג ןיא טעמּכ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עסערּפ רעשידנעלסיוא רצוויט
 .רָאֿפניא עצנַאג יד טּפעשעג יז ןוֿפ ןוא ןוַײרק-סגנוריגער עשיסור יד ןוֿפ העּפשה
 תמחמ הנּכס ַא ןעװעג דנַאלסיױא ןרימרָאֿפניא זיא ןשטנעמ עטַאװירּפ רַאֿפ .עיצַאמ
 םעד ןטלַאהַאבסױא טוװּורּפעג טָאה רוזנעצ יד .גיוא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רוזנעצ רעד
 ןװיּכרַא יד ןיא .אֿפוג דנַאל ןיא ךיוא ןדִיי ףיוא תורזג יד ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו תמא
 רעד ןוֿפ ןרַאלוקריצ עמייהעג יײיר ַא ןענוֿפעג רימ ןבָאה טצעטימָאק-רוזנעצ רצוועיק ןוֿפ

 זיב יַאמ ןוֿפ ,םוירעטסינימ - ןרעניא םַײב ?םינינע-עסערּפ יד רעביא גנוטלַאװרַאֿפ-טּפױה,
 ןייק ןקורדרעביא , ןזָאל טינ הלילח לָאז ןעמ זַא ,הארתה רעד טימ ,1881 רעבמעטּפעס

 עקַיורמוא ןַא ןֿפורסױרַא ןָאק סָאד תמחמ ..ןדִיי ןגעק םישעמ-דלַאװג יד ןגעוו ןעלקיטרַא
 תועידי עמעװקַאבמוא םרָאֿפ רעייז טיול יד, ??"םידחּפ ענעבירטעגרעביא ןוא גנומיטש
 ןַא ןיא טגָאזעג טרעוװ -- םורד ןיא רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןעורמוא עשידלי-יטנַא יד ןגעוו
 יד סָאװ ,ןעלטימ יד קיטסניגמוא רעייז ןוויּכ ַא טימ ןריטנעמָאק ... -- רַאלוקריצ רעדנַא
 ןגעו תועידי ןקורד וצ ךיוא טרעװרַאֿפ רוזנעצ יד ??.?טרּפ םעד ןיא ןָא טמענ גנוריגער

 יד רעביא גנוטלַאװרַאֿפ.טּפױה ןוֿפ רַאלוקריצ ,טעטימָאק.רוזנעצ רצװעיק ןוֿפ ןטקַא 5

 .1971 יונ ,1881 יַאמ ןט14 ןוֿפ ,ןטעטימָאק-רוזנעצ יד וצ םינינע:עסערּפ

 ךיוא עז ;3011 יונ ,1881 טסוגיוא ןט1 ןוֿפ ,רָאטַאנרעבוג םוצ רַאלוקריצ רעלעיצנעדיֿפנָאק ,ןטרָאד 9



 259 דנַאלסור ןיא ןעמָארנָאפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ עַײנ

 תמחמ ,עגַארֿפ רעשידִיי ג"ַא רעד רַאֿפ סעיסימָאק:סגנוריגער עקיטרָא יד ןוֿפ טעברַא רעד

 גנולעטש סגנוריגער רעד ןוֿפ זילַאנַא ןשיטירק ַא עסערּפ רעד ןיא ןֿפורסױרַא ןָאק, סָאד
 רַאֿפ ןשינעעשעג יד ןטלַאהַאבסױא ,ךָאד ?*,"קימעלָאּפ.סגנוטַײצ ענעשטנּוװעג טינ ַא ןוא

 ןוא קנַארֿפ ןבירשעג טָאה עסערּפ עשיטימעסיטנַא יד .ןעוועג ךעלגעממוא זיא דנַאלסור
 ,"קינטסעװ ינעװטסלעטיװַארּפ, םעניא ,אֿפוג ןַאגרָא - סגנוריגער םעניא וליֿפַא ןוא ַײרֿפ
 ןסעצָארּפ:םָארגָאּפ ,ןעמָארגָאּפ ייר ַא ןגעו ןטכירַאב עכעלריֿפסוא ץנַאג רימ ןעניֿפעג

 ,המודכו

 טינ יװ טעמּכ דנַאלסיוא וצ זיא ,דנַאלסור ןיא ןבירשעג טָאה'מ סָאװ ,ץלַא רעבָא

 סָאװ ,טַאהעג טינ הגשה ןייק עקַאט תליהּת ןעמ טָאה דנַאלסױא ןיא ןוא ,ןעגנַאגרעד

 עשידנעלסיוא יד ןעוװעג ךיוא ןענַײז טרימרָאֿפניא טינ טעמּכ ,רָאֿפ טמוק דנַאלסור ןיא

 טלָאמעד ןבָאה ץגעגילעטניא רעשיסור-שידִיי רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד .ןזַײרק עשידִיי

 טינ קנַאדעג ןיא וליֿפַא ןבָאה ןוא דנַאלסױא טימ טַאהעג טינ אשמו עגמ םוש ןייק ללכב

 ,ףליה ךָאנ ךיז ןדנעװ וצ רעקינייװ ךָאנ ןוא ןדִיי עשידנעלסיוא יד ןסיװ ןזָאל וצ טַאהעג

 סָאװ ,גרובצניג ץַארָאה ןָארַאב רָאנ טַאהעג טָאה ןזַײרק עשידִיי יד טימ ןעגנודניברַאֿפ

 ןוא רע רעבָא ,םֹוטנדַיי ןשיסור םענוֿפ רעײטשרָאֿפ םענעֿפורַאב ןרַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה

 עדיווטעי ןדַײמוצסױא טכוזעג ןבָאה ייז זַא ,שיטָאירטַאּפ ױזַא ןעוועג ןענַײז עּפורג ןַײז
 תוצידי יד ןוֿפ רעטײרּפשרַאֿפ עתמא יד .םינינע עשיסור יד ןיא דצה ןמ גנושימנַײרַא

 .ימע עשידִיי ענעֿפָאלטנַא דנַאלסור ןוֿפ יד -- ֿבצמ ןשידִיי םעד ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו

 רקיע רעד ,סעיצנַאטס-ץענערג יד ףיוא טרעגלַאװעג טלָאמעד ךָאנ ךיז ןבָאה --- ןטנַארג

 ןייק תועידי ןייגרעד ןעמונעג ייז ךרוד טלָאמעד ןיוש ןבָאה ןגעװטסעדנוֿפ .דָארב ןיא

 ןייק ןעמוקעגנָא ןטנַארגימע עשידַיי עּפורג ַא 1881 רעבָאטקָא ןיא ןענַײז ,ױזַא } דנַאלסיױא

 םעד טסּוװרעד ךיז ןבָאה ןדַיי עשילגנע יד ןוא ,עקירעמַא ןייק געװ ןֿפױא לוּפרעװיײל

 רעצניַאמ ןיא 'הריֿפצה, ןוא "ץילמה, ןוֿפ רעבירַא ןענַײז תועידי עּפַאנק ץנַאג .תמא

 71 טטקיטצּפשרַאֿפ ןוא עצרוק ןעוועג ןענַײז תועידי יד רעבָא ,"דיגמה, רעקיל ןוא *ןונֿבלה,

 ןדַיי עשיסור יד ןוֿפ לרוג םעד ןיא ךיז ןשימוצנַײרַא דנַאלסיױא ןיא גנוגעװַאב םוש ןייק

 .טריטסיסקע טינ ירמגל טלָאמעד טָאה

 ךשמ ןיא זיא סע ןכלעו ךרוד ,לַאנַאק םעד ןבָארגעגכרוד ןבָאה סָאװ ,עטשרצ יד

 עשידנעלסיוא יד וצ ףליה ךָאנ ףור ַא ךיוא ןוא עיצַאמרָאֿפניא ןסָאלֿפעג ןרָאי ליֿפ ןוֿפ

 ןיא ייר רעטשרע רעד ןיא ,גנוניימ רעכעלטנֿפע רעניימעגלַא רעד וצ ייז ךרוד ןוא ןדָיי

 יד טינ ךיוא ןוא ןזַײרק עשידִיי:שיסור עשיטנעגילעטניא יד טינ ןצוװעג ןענַײז ,דנַאלגנע

 קחצי 'ר :ונַײה ,עּפררג עשיסקָאדָאטרָא עניילק ַא דָארג רָאנ ,עשיריֿבג-ויסערגָארּפ

 ןעװעג זיא סָאװ ,(שטיװָאניבַאר) שריה-יֿבצ 'ר ןוז ןַײז ,ענוװָאק ןוֿפ (רָאטקעּפס) ןנחלא

 רעטלַאװרַאֿפ םעד ,ץישּפיל יולה ֿבקעי ןוא ("דיגמ-טָאטש, רעד) ענליוו ןיא דיגמ ןוא ֿבר

 ףליהעג-טּפיױה רעד ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,הרוּת-דומלּת רענוװָאק רעד ןוֿפ
 ןעמייהעג ַא טעדנירגעג ןבָאה ןעַײרד ייז .םינינע.ללּכ עשידַיי ןיא ןנחלא קחצי 'ר ַײב

 לכב--טַײצ עגנַאל ַא טריטסיסקצ טָאה ןוא טריריּפסנָאקרַאֿפ טוג ןעוועג זיא סָאװ ,רעטנעצ
 -קחצי 'ר .ןרָאי רעפ0 טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ךָאנ ןלַאירעטַאמ ערעייז ןוֿפ רימ ןסייוו ןֿפוא

 םעד ןטלַאהַאבסױא וליֿפַא טָאה ןוא ומצע תצד לע טעברַאעג טָאה סָאװ ,רטנעצ סננחלא

 םע היה, -- ןצמָאנ ןויטַאריּפסנָאק ַא טַאהעג טָאה ,עּפורג סגרובצניג ןָארַאב ןוֿפ ןינע

 ןיא ןרָאװעג טריֿפעג ןיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןוֿפ רעֿפיש םעד טיול--"תויֿפּפ

 רעשיסקָאדָאטרָא רעניילק רעקיזָאד רעד .ןונגיס ןשינבר ןטלעטשרַאֿפ ַא ןיא ,שִיערבעה

 .5008 יונ ,1881 'טּפעס 21 ןוֿפ ,רָאזנעצ םוצ רָאטַאנרעבוג רעװעיק ןוֿפ רַאלוקריצ ,ןטרָאד 00

 . םעד טשרע *ץילמה, ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה דַארגטעװַאסילעי ןיא םָארגָאּפ ןגעװ העידי עטשרע יד 1

 גנוטַײצ 'סור רעד ןוֿפ טקורדעגרעביא ךיוא ,(םָארנָאּפ ןכָאנ םורַא געט 19--18 ןיא טנײמ סָאד) יַאמ ןט3

 .ןָאט ןקיסעמ ַא ןיא ןוא ץרוק רעײז ,"קינטסעװ ינעװטסלעטיװַארּפ , םענוֿפ ןוא *סָאלָאג,



 לנאלסור ןיא ןצמָארגָאּפ יד ןגעװ ןלָאירעטַאמ עַצנ 40

 ףיז טָאה ,עיצַאריּפסנָאק ןוֿפ ןרָאטעמ עלַאגעלמוא יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,רעטנעצ

 רעד ןגעק גנוגעװַאב-טסעטָארּפ ַא דנַאלסיױא ןיא ןריריּפסניא וצ עבַאגֿפױא יד טלעטשעג

 סע .גלָאֿפרע טימ טריֿפעגכרוד סע טָאה ןוא גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ קיטילָאּפ-ןדִיי

 ,גרוברעטעּפ ןיא ןעוו ,טַײצ רעד ןיא דָארג סָאװ ,עטכישעג רעד ןוֿפ ליּפש ַא ןעוועג זיא

 עקילייה, יד) עגיל עמייהעג ַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה ,עיטַארקָאטסירַא רצשיסור רצד ןשיווצ

 ךַײר ,עגיל ַא -- םזירַאצ םעד ןקיטסעֿפרַאֿפ ןוא עיצולָאװער יד ןֿפמעקַאב וצ (?ענישזורד

 צניילק ַא ןֿפַאשעג ץניװָארּפ רעד ןיא ךיז טָאה--,טלעג ןוא ןעגנודניברַאֿפ ,ןשטנעמ ןיא

 ןיא ןבײהוצֿפױא קעװצ ןטימ ,ןעלטימ ןָא רָאג טעמּכ ,עּפורג עשיסקָאדָאטרָא טשידִיי

 ןדִיי עגונב קיטילָאּפ רעשירַאצ רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא דנַאלסיױא

 סָאװ ,ךיז רַאֿפ עמעט ַא זיא "תויֿפּפ םע היה עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ עטכישעג יד

 זַא ,ןוַײװנָא ץרוק רָאנ רימ ןליװ ָאד ??.יונעג ןלעטשּפָא לָאמַא ךיז רימ ןֿפָאה ריא ףיוא
 טעמתחעג ,ווירב ןקיש ןביוהעגנָא ןנחלא-קחצי 'ר טָאה (ב"מרּת ןוושה) 1881 טכברַאה

 רַאטערקעס-טּפױה םעד ,רעשַא רֹׂשָא ר"ד וצ ,ןָאדנָאל ןייק טשרצוצ ,"תויפּפ םע היה ,
 ןָארַאב רַאֿפ טמיטשַאב שיטקַאֿפ ןעװעג ןענַײז סָאװ ,"סגָאגַאניס דעטַײנוי, יד ןוֿפ

 עטנַאלּפעג יד ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןנצוו (ןלַאירעטַאמ) "םיסרטנוק , טימ ,דלישטָאר לעינַאטַאנ

 -עג רע טָאה ווירב עקיזָאד יד ןיא ;דנַאלסור ןיא ֿבצמ ןשידיי ןגעװ ללכב ןוא תורזג

 גנוגעװַאב - טסעטָארּפ ַא ןבײהֿפױא ןלָאז םוטנדִיי ןשילגנע ןוֿפ רעריֿפ יד זַא ,טרעדָאֿפ

 "םיסרטנוק, עכלעזַא .ע נײמ ע גלַא ןַא טרעַײנ ,עשידִיי ןייר ןייק טינ רעבָא ,דנַאלסיוא ןיא

 ןייק ב"צ יו ,רעדנעל ערעדנַא יד ןיא ךיוא ןרָאװעג טקישעג רעטעּפש ןענַײז ווירב ןוא

 ןייק ןוא לעמעמ ןיא ףליר ר"ד וצ ,טרוֿפקנַארֿפ ןיא שריה לאֿפר ןושמש וצ ,דנַאלשטַײד

 .עמ ןוֿפ עיּפָאק ַא דנַאלסױא ןייק טקישצגרצבירַא ךיוא ןעמ טָאה ענוװָאק ןוֿפ .ךַײרקנַארֿפ

 טסירוי ןוא רעוט-ללּכ רעשידִיי רעטנַאקַאב רעד סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו םודנַארָאמ

 .רעטעּפ רעטשרע רעד ןוֿפ גָארטֿפױא ןטיול טסַאֿפרַאֿפ טָאה תילוגרמ השנמ סעדָא ןוֿפ

 םַײב .(1881 יַאמ ןיא) ןגרובצניג ןָארַאב ַײב םינקסע עשידִיי ןוֿפ גנוטַארַאב רעגרוב

 לואש ךיוא טצברַאעגטימ עּפורג סננחלא-קחצי 'ר טימ טָאה ןלַאירעטַאמ יד ןטעֿברַאַאב

 75 (ר"ֿפש) שטיװָאניבַאר סחנּפ

 ןיא ןעװעג רוטַארעטיל רעד ןיא ןרָאי עטצעל יד זיב זיא -תויֿפּפ םע היה, ןוֿפ עטכישעג יד 2

 םענוֿפ--סָאמ רעלוֿפ רעד ןיא טינ טַײװ ךיוא--ריא ןגעװ טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה טציא ;טנַאקַאבמוא ןצנַאג

 .טּפױה צריא ןוֿפ םענײא ,ץישּפיל יולה ֿבק עי ןוֿפ (1930 ענװָאק ,דנַאב רעט3) *בקצי ןורכז, רֿכס

 ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעפיסקָאדָאטרָא רעלַאגעלמוא רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ יד ,רצֹוט

 ךָאנ ןטרַאװ ןוא ןרָאי רע90 יד וצ רקיע רעד תוכַײש ַא ןבָאה ,(ויכ-ַא סגרובצניג ןָפרַאב ןוֿפ) תושר רעזדנוא

 ןיא ןתולדּתשה עשיטילָאּפ טימ רָאנ טינ ןבעגעגּכָא ךיז טָאה *תויֿפּפ םע היה, יד .גנוטעברַאַאב רעײז ףיוא

 עשידנצעלסיוא יד טימ ןעגנולדנַאהרַאֿפ עטײרב טריֿפעג ךיוא טָאה יז טרעַײנ ,ןדִיי עשיסור יד רַאֿפ דנַאלסיוא

 ,טסַײג ןשיסקָאדָאטרָא םערטסקע ןַא ןיא ,ןגַארֿפ עשידיי עטסקינײ װע נ יא ײר ַא עגונב ץזַײרק עשידִיי

 קחבי 'ר ןוֿפ טוט ןכָאנ ןעמונעגנָא עיצַאזינַאגרָא יד טָאה רעטקַארַאכ ןשיסקָאדָאטרָא-שירעֿפמעק סרעדנוזַאב ַא

 עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ ;שאר רעשיטקַאֿפ ריא ןרָאװעג ויא ץישּפיל ֿבקעי רעטנָאמרעד רעד תעב ,(1896) ןנחלא

 ןעעדיא יד טֿפמעקַאב ףרַאש טָאה סָאװ ,ענװָאק ןיא *הרוחשה הּכשל , עטנַאקַאב יד ןסקַאװעגסױרַא רעטעּפש זיא

 .המודכו םזינויצ םעד ןוא גנוגעװַאב-עניטסעלַאּפ יד ,גנודליב עכעלטלעוװ ,ןבעל ןשידִיי ןיא סעמרָאֿפער ןוֿפ

 טימ ןרַאומעמ סרבחמ םעד ןוֿפ שימעג ַא זיא (1930--1924 ענװַאק ,דנעב 3) "ֿבקעי ןורכז. 'ס רעד

 עסירָאטסיה ײר ַא טימ ךיוא ןוא ןעגנוטכַארטַאב עשיטסיצילבוּפ ענעדײשרַאֿפ ,עדמערֿפ ןוא ענַײז ,םירמאמ

 טקוקעג טינ .ןתועט עבָארג ךס ַא טימ טפָא ,טגנַאלועד ווַיַאנ רעײז םגה ,עטנַאסערעטניא לָאמלײט ,ןטנעמוקָאד

 סָאװ ,רעקירָאטסיה ערעזדנוא דצמ טײקמַאזקרעמֿכױא רעמ טנידרַאֿפ ךָאד רֿפס רעקיזָאד רעד טָאה ,ףיורעד

 .טקוקעגמורַא טינ יװ טעמּכ םיא ףיוא ךיז ןבָאה

 .ה"א 94 ןוא 04 יז ,3 'ב ,"ֿבקצי ןורכז, עע



 1 דנַאֿפסור ןיא ןעמָארֿגָאֿפ יד ןגעװ ןלֿצירעטַאמ טַענ

 .טּפױה רעד ןרָאװעג ןענַײז ןלַאירעטַאמ ערעדנַא יד ןוא "םיסרטנוקע רענוװָאק יד
 ןוֿפ תולדּתשה רעד קנַאד ַא זיא םעד ךָאנ דלַאב ,דנַאלסױא רַאֿפ עיצַאמרָאֿפניא ןוֿפ רוקמ
 טימ סױרַא "סמַײט, רענָאדנָאל רעד ,טציא ךיז ןסיוורעד רימ יו ,דלישטָאר ןָארַאב
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 ןענַײז ןעלקיטרַא עקיזָאד יד .םָארנָאּפ רעװעשרַאװ ןכָאנ דלַאב דָארג סָאד זיא ןעוועג--
 ,(סענַאלֿפױא ַײרד ןיא) ןעמָאנ ןקיבלעז םעד רעטנוא ,רושָארב ַא יו טקורדענּפָא ןרָאװעג ךַײלג
 עצרוק טימ ןטקנוּפ-םָארגָאּפ 167 ןוֿפ המישר עיונעג ַא ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא ףוס םוצ ּוװ
 ןרָאװעג טּפַאּכעגרעטנוא ןענַײז ?סמַײט , ןוֿפ ןעלקיטרַא יד ??.םָארגָאּפ רעדעי ןגעװ תועידי

 ,טלָאמעד זיב .דנַאלסיוא ןיא שער ַא טכַאמעגנָא ןבָאה ןוא עסערּפ רעשידנעלסיוא רעד ןוֿפ
 סָאװ ,סַײנ יד ןבָאה, ,ןעלקיטרַא יד ןוֿפ בייהנָא ןיא תודע טגָאז אֿפוג ?סמַײט, רעד יװ
 ערעגָאמ ַא רעיײז ןטלַאהטנַא ,ץענערג םעד רעביא (דנַאלסור ןוֿפ ןעגנַאגרעד ןענַײז
 רעדָא םעד ןיא ןעורמוא עשידִיי-יטנַא ןגעוו סעמַארגעלעט ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא גנורעדליש

 7ס עמ טיג ןוא ,"טרָא םענעי

 .טסעטָארּפ רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ןעלקיטרַא-?סמַײט , יד ןוֿפ אצוי-לעוּפ רעד
 ,1882 רַאורבעֿפ ןט1 םעד ,"זיוה ןאשנעמ, רענָאדנָאל ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעק גניטימ
 טימ ןטָארטצגסױרַא ןענַײז סע ּוװ ,ירָאװעס ףעזָאשזד רעמ-דרָאל ןוֿפ ץיױרָאֿפ ןרעטנוא
 .ןכריק רעד ,גנינַאמ לַאנידרַאק ,ןָאדנָאל ןוֿפ ּפוקסיב רעד ,ירובסֿפעש דרָאל סעדער
 טקישעגוצ ךיוא ןבָאה סע ;ַא"א דלישטָאר .נ ןָארַאב ,סַײרב יֿפָארּפ ,רַארַאֿפ רעקירָאטסיה
 רעד ,רעטסנימטסעוו ןוֿפ גָאצרעה רעד ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ גנוליײטרוארַאֿפ רעייז ךצלטֿפירש
 עטסנעצועגנָא יד ךיוא יוװ ,ןּפוקסיב ערעדנַא ייר ַא ןוא ירוברעטנעק ןוֿפ ּפוקסיבעצרַא
 .סקָא ןוֿפ עטנרעלעג ןוא ןרָאסעֿפָארּפ 245 ;רוטַארעטיל ןוא טֿפַאשנסיװ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ
 .טּפױה ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ווירּב ןלעיצעּפס ַא טקישעגוצ ןבָאה טעטיסרצווינוא רעדרָאֿ
 ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא זיא גניטימ רענָאדנָאל ןֿפױא .רעלדַא .מ .נ ר"ד רעניבַאר
 ,(1 86 112ת510ת 110356 ?טמס) דנַאלסור ןוֿפ םיטילּפ יד רַאֿ דנָאֿפ.ףליה רעלעיצעפס ַא
 ןענַײז ןעגניטימ עכעלנע .טנוֿפ טנזיוט 108 רעביא טכַארבעגנַײרַא ןבָאה ןעגנולמַאז יד ןוא
 ךיז ןבָאה סע ּוװ ,ַא"א ףידרַאק ,זדיל ,דרָאֿפסקֶא ,לוּפרעוװיל ןיא ךיוא ןעמוקעגרָאֿפ
 ןשטנעמסקלָאֿפ םעד זיב טָאטש ןוֿפ רעײטשרָאֿפ טטסנעעזעגנָא עמַאס יד ןוֿפ, טקילײטַאב
 ןיא ןוא טנעמַאלרַאּפ ןיא .ןבירשעג טָאה "סוינ ילייד,, רעד יװ ,"רעטצברַא-רעווש ןוא
 יד ןגעװ סעיצַאלעּפרעטניא ןרָאװעג ןגָארטעגנַײרַא ןענַײז רעמַאק רעטשרעבייא רעד
 .ןרינעוורעטניא וצ גָאלשרָאֿפ ַא טימ ןעמָארגָאּפ עשיסור

 טָאה דנַאלסור ןגעק עיצַאטסעֿפינַאמ עשיטילָאּפ עטנַאזָאּפמיא ַאזַא ,טרָאװ ןייא טימ
 ןיא ןֿפרָאװעגרעּבירַא ךיז טָאה גנונעװַאב יד .ןעזעג טינ ךָאנ טלָאמעד זיב דנַאלגנע
 .טסעטָארּפ ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,ןָאדגָאל ןיא יװ ,גָאט ןקיבלעז םעד ןיא .רעדנעל ערעדנַא
 רעד טָאה ָאד ;עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטעּפש שדוח ַא טימ ,קרָאי-ינ ןיא ךיוא גניטימ
 ןענַײז סָאװ ,סעדער יד ?.רעטקַארַאכ ןרעֿפרַאש ַא ךָאנ ןגָארטעג דנַאלסור ןגעק טסעטָארּפ
 שילגנע ןיא רושָארב ַא ןיא סױרַא ןענַײז ,'זוַאה ןאשנעמ , ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג

 ,1881 רַאונַאי ןט13 ןוא ןט11 ןוֿפ ,106 11תגס57 64
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 1,08008 1282, 30 קמ. :שטַײד ןיא סױרַא ךיוא זיא רושָארב יד
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 25515606 (316061 1881, פטקק- :לּפעק ןקיבלעז םעד רעטנוא רושָארב עטײװצ יד ךיוא עז 6

 160618זמ671604, 86ז1/8 1882.
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 ףעבָא ,גנוגעװַאב עכעלנע ןַא ?.שיזױצנַארֿפ ןוא ?שטַײד ןיא ךיוא ךָאנרעד דלַאב ןוא
 ,דנַאלָאה ,ךַײרקנַארֿכ ןיא ךיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעטקַארַאכ:טסעטָארּפ ןשיטילָאּפ ַא ןָא
 עסערּפ רעד ןיא ןבָאה םוטעמוא ;עינַאּפש ןוא עילַאטיא ןיא וליֿפַא ןוא דנַאלשטַײד
 רעד *'.דנָאֿפ-ףליה ןרַאֿפ טלעג ןרָאװעג טלמַאזעג זיא'ס ןוא ןעלקיטרַא טֿפרַאש טנַײשרעד

 ןעמוקעגּפָארַא זיא 1882 ביײהנָא זַא ,סיורג יױזַא ןעוועג זיא ןעמָארגָאּפ יד וצ סערעטניא
 יד ןשרָאֿפוצסױא טנעדנָאּפטערָאק רעשילגנע ןַא ,עינרעבוג רעוװעיק ,ווָאקליסַאװ ןייק
 .טרָא ןֿפױא ןשינעצשעג

 ןיא גנוגערֿפױא רעד רַאֿפ ןקָארשרעד תמא ןַא ףיוא ךיז טָאה גנוריגער עשיסור יד
 סָאװ ,ווָאקיװָאנ ױרֿפ יד ,הילש ןלעיצעּפס ַא ןָאדנָאל ןייק טריגעלעד טָאה יז ,דנַאלסיוא
 טװּורּפעג טָאה יז ;ןוַײרק עװיטַאװרעסנָאק עשילגנע יד ןיא ןעגנודניברַאֿפ טַאהעג טָאה
 יד ןֿפרָאװעג ןוא ,טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ?סמַײט , רעד סָאװ ,ןטקַאֿפ יד ףיוא ןרעֿפטנעּפָא

 ,)סטזמ2} גרוברעטעּפ ןיא םוירעטסינימ-ןרעסיוא םענוֿפ ןַאגרָא רעד *ןדִלי יד ףיוא דלוש
 הול ץוח *."סמַײט, םעד רעֿפטנע ןַא טימ סױרַא ךיוא ויא 46 56 2646:פט00טז9"
 רצנָאדנָאל ןוֿפ טנעדנָאּפסערָאק םעד ויורעטניא ןַא ןבעגעג װעיטַאנגיא ףַארג טָאה
 רעטעּפש ןכָאװ רָאּפַא טימ *?;גנוריגער רעד ןוֿפ דלוש יד טנקיילעג ןוא "סוינ ילייד,
 גנוטַײצ רעזירַאּפ רעד ןוֿפ טנעדנָאּפסערָאק ןרַאֿפ ןָאטעג ענעגייא סָאד רע טָאה
 ןיא גנוגערֿפױא רעד טימ טגרָאזַאב ןעװעג זיא גנוריגער יד לֿפיװ ףיוא **.,,(01416007
 .ייֵציִלָאּפ ןוֿפ ןטקַא יד ןשיװצ ךיז טניֿפעג סָאװ ,טנעמוקָאד רעד תודע טגָאז ,דנַאלסױא
 טיירג סע זַא ,טײרּפשרַאֿפ סנטצעל ןרעװ סָאװ ,ןעגנַאלק יד; ןגעװ ,טנצמַאטרַאּפעד
 זיא - רעטַײװ רימ ןענעייל - עגַארֿפ עשידִיי יד ,"ןדִיי רַאֿפ ץנעוורעטניא עשילגנע ןַא ךיז
 דצמ גנושימנַײרַא עדעיג ןוא ,הכולמ רעשיסור רעד ןוֿפ ןינע רעטסקינייװעניא ןַא
 ןֿפורוצסױרַא רָאנ לגוסמ זיא ??עיצַאנ רעשידִיי רעד תֿבוטל עירעּפמיא רעשידנעלסיוא ןַא
 קיטסניגמוא ןֿפורּפָא ךיז טעװ ןוא גנורעקלצֿפַאב (רעשיסור) רעד ןיא טײקנדירֿפוצמוא
 זיא רעטרעװ יד ןיא *?"...גנוגערֿפױא יד ןקרַאטשרַאֿפ רָאנ טצוו ,..ֿבצמ ןשידִיי ןֿפױא
 עשידנעלסיוא יד רַאֿפ ןדִיי עשיסור יד ןעמָארגָאּפ עַײנ טימ גנוָארד ַא ןגעלעג ךעצלטנגייא
 ןעגנַאגעגנָא זיא ןטסעטָארּפ ןינע םעד םורַא זַא ,ןַײז טינ קֿפס ןייק ןעק סע .ןטסעטָארּפ
 ,דנַאלסױא ןיא רעײטשרָאֿפ עשיטַאמָאלּפיד עשיסור יד טימ ץנעדנָאּפסערָאק עקידעבצל ַא
 ןוֿפ טרעַײנ ,טנצמַאטרַאּפעד .ײצילָאּפ ןוֿפ ויכרַא ןיא טינ יז ןעמ ףרַאד ןכוז רעבָא
 .םוירעטסינימ-ןרעסיוא

 "סמַײט, ןוֿפ לקיטרַא םעד זיב זיא דנַאלסיױא ןיא גנוניימ עכעלטֿפַאשלעזעג יד ביוא
 ןוֿפ םגה ,דנַאלסור ןיא תוריזג ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו טרימרָאֿפניא טינ ירמגל ןעוועג
 רעדנעל יד ןוֿפ ןעגנוריגצר יד ןבָאה ,םישדח 9 ךרודַא ןענַײז םָארגָאּפ ןטשרע םעד
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 .ניא *סמרָאװ ןָארַאּב ןוֿפ הֿפסוה ַא טימ עגַאלֿפױא רעטײװצ ַא ןיא ךיוא סױרַא רָאי ןקיבלעז םעד ;(ןטַײז 40)

 יד. װ"צד ךיוא עז .דנַאלגנע ןיא גנוגעװַאב:טסעטָארּפ רעד ןגעװ .טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא עיצַאלעּפרעט

 .1 יב ,(1910 ,שטַײד) *עמָארגָאּפנעדוי -

 29 ן.ג ןקסז960ט6ו0מ 665 151861/69 סמ 1108516, 14ז15 1882 (ןטַײז 55).

 .לארשי תיבל הֿפוצה ,10---5 'ונ ,ב"מרּת *הריֿפצה, 458*7 0

 ,57 יז ,3 יב ,"ֿבקעי ןורכז, ךיוא ;17 'ונ ,1882 -דָאכסָאװ ןוֿפ קינָארכ, ל"'ג5 1

 .3 'ונ ,1882 -רָאכסָאװ ןוֿפ קינָארכ, 2

 .8 יונ ,ןטרָאד 53

 .26 'ונ ,ןטרָאד 4

 .ם8קסמטססזט :לֿאניגירָא ןיא 5

 ,109 יונ ,520 יז ,(1923 דַארגָארטעּפ ,'סור) *ןלָאירעטַאמ, 8
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 טציא רימ ןעניֿפעג זַײװַאב ןטנכייצעגסיוא ןַא .טרימר ;ֿפניא טוג ןַײז טזומעג דָארג ןיוש
 ןוא ךַײרטסע עגוננב רצבלעג .מ .נ ןוֿפ ,רעטַײװ ןקורד רימ סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןיא

 ,דנַאלסור ןוֿפ הנכש רעד ַײב ןה .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד עגונב ץישּפיל .י ןוֿפ

 רעשיטסיװַאלסנַאּפ סדנַאלסור ןוֿפ דהּפ םעד רעטנוא רדסּכ טבעלעג טָאה סָאװ ,ךַײרטסע

 עשיטילָאּפ םוש ןייק דנַאלסור טימ טָאה סַאװ ,עקירעמַא רעטַײװ רעד ןיא ןה ,עיסנַאּפסקע

 .עגנָא יד ןוֿפ טציא ךיז ןסיוורעד רימ יװ ,ןעגנוריגער יד ןענַײז ,טַאהעג טינ תונובשח

 יד ןוא ןעגנוטַײצ יד יװ רעסעב ,טרימרָאֿפניא טנכייצעגסיוא ןעוועג ,ןעלקיטרַא צנצזיוו

 .טסע עגונב ןגָאז סָאד ןעמ ןעק סרעדנוזַאב .עשידַיי יד וליֿפַא ,ןזַײרק עכעלטֿפַאשלעזעג

 ןוא קיטכיר ןטלעז ַא ןּביג רעײטשרָאֿפ עשיטַאמָאלּפיד עריא ןוֿפ ןטרָאּפַאר יד סָאװ ,ךַײר

 ,ןכירטש ןוא ןטקַאֿפ עַײנ ךס ַא טימ ,ןשינעעשעג-םָארגָאּפ יד ןוֿפ דליב טריטנעמוקָאד

 .טנַאקַאבמוא ןעוװעג טניא זיב ןענַײז סָאװ

 ןטערטוצסיורַא העדב טָאה דנַאלגנע זַא ,גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ קערש רעד

 .ָארייא ןייא ןייק .רעטסיזמוא ןַא ןעװעג זיא ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ץנעוורעטניא ןַא טימ

 רעד ןוֿפ קורד ןֿפױא טקוקעג טינ ,ןָאט וצ סָאד ןבילקעג טינ ךיז טָאה הכולמ עשִיעּפ

 ערצדנַא יו רעסעב ןעװעג זיא סָאװ ,ךַײרטסע טינ וליֿפַא ;גנוניימ רעכעלטֿפַאשלעזצג

 זיא ץענערג:חרזמ ריא סָאװ ןוא דנַאלסור ןיא ֿבצמ ןשידִיי םעד ןגעוו טרימרָאֿפניא

 טצניבַאק ןוֿפ שארב דָארג זיא דנַאלגנע ןיא .ןטנַארגימע עשידִיי ןוֿפ טצײלֿפרַאֿפ ןעוועג

 טסעטָארּפ רעכעלטנֿפע רעד ןוא ,ןָאטסדַאלג רעריֿפ רעלַארעביל רעסיורג רעד ןצנַאטשעג

 דנַאלגנע טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ; םוטעמוא יו רעקרַאטש ָאד ןעוועג דָארג זיא דנַאלסור ןגעק

 יד ןוֿפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ץנעװרעטניא ןַא ןגעװ גָאלשרָאֿפ םוצ ןגיוצַאב טלַאק ךיז

 דנַאלסור וצ תוֿברקתה עסיוועג ַא טכוזעג טלָאמעד טָאה ןָאטסדַאלג .ןטַאטש טטקינײארַאֿפ

 םוצ ןדַיי עשילגנע יד ןוֿפ עיציטעּפ יד ןבעגוצרעביא טגָאזעגּפָא וליֿפַא ךיז טָאה ןוא

 ַאזַא ןוֿפ ןַאלּפ ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד רָאנ .רַאצ ןשיסור

 ןיא םוירעטסינימ .ןרעסיוא סָאד ןוא ,ןדִיי יד תֿבוטל דנַאלסור ןיא ץנעוורעטניא

 ןוֿפ עיצקַא עטקינײארַאֿפ ַא םעד בילוצ ןריזינַאגרָא וליֿפַא טווּורּפעג טָאה ןָאטגנישַאװ

 ןֿבילבעג זיא ןָאדנָאל רעבָא ,דנַאלגנע ןוֿפ הרוש רעטשרע רעד ןיא ,תוכולמ עכעלטע

 .(ץישֿפיל ןוֿפ לקיטרַא עז) ןרָאװעג טשינרָאג זיא עיצקַא רעד ןוֿפ ןוא ,טלַאק

 עַײנ ךס ַא ךָאנ רעקירָאטסיה יד רַאֿפ ןענעֿפע ןלצוו ןעגנושרָאֿפ עקידרעטַײװ יד

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאי רע80 יד בייהנָא ןשינעעשעג יד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןטנעמָאמ

 -- ןשיסור רָאנ טינ ןוא -- ןשיסור ןוֿפ ןבעל ןיא עלָאר ערעַײהעגמוא ַאזַא טליּפשעג

 .ןסַאמ צשידִיי יד טלפוו רעד ףיוא טכַארבעגסױרַא ןבָאה ןשינעעשעג עקיזָאד יד .םוטנדִיי

 ,גנוגעװַאב .עניטסעלַאּפ יד ךיוא יו ,ללכב םיל-רֿבעמ ןוא עקירעמַא ןייק עיצַארגימע

 .נסַאמ ןשידִיי ןוֿפ עיגָאלָאעדיא רעד ןיא ךָארברעביא ןֿפיט םענוֿפ הביס יד ןעװעג ןענַײז

 עַײנ ןוֿפ טרובעג םוצ טריֿפעג ןבָאה ןוא דנַאלסור ןיא טנעגילעטניא ןשידַיי ןוא שטנעמ

 .ןעגנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלצזעג
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 וצ םירוקמ עטקורדצג עטסקיטכיװ יד ןזַײװנָא ףוס םוצ ָאד ןליוו ריִמ

 .ויכרַא יד ןגעו) ןר ָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ עטכישצג רעד
 ,(טדערעג ןביוא טרצוו םירוקמ

 םענוֿפ ויכרַא ןוֿפ ןטקַא עלעיציֿפָא ןוֿפ גנולמַאז יד זיא רוקמ רעטסקיטכיו רצד

 :גרוברעטעּפ ןיא טנעמַאטרַאּפעד-ײצילָאּפ

 ן!ּמזסקעּהבתמ התפ עסזסקעע ה8זעסטקסהסאעא תסזקססמ 8 ?066ע/, ז.1/ (80:6 זסתטו)} !

 זססעה  עּבתּפזסתטסז80, ןסדקסזקפ8 1923, 549 קק. רעד רעטנוא סױרַא ןיא דנַאב רעד

 לײטנָא ןויטקַא ןַא טָאה ,טנַאקַאב יװ ,רעבָא ,ינומדַא-ינסַארק .ג ןוֿפ עיצקַאדער
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 טָאה'ס עיצקַאדער סנעמעוו רעטנוא ,וװ ָא נבוד .ש ןעמונעג לַאירעטַאמ םעד ןטיירגוצ ןיא

 ָארגַּצּפ רערַאסָאבוד ןוא רעווענעשעק ןגצוו (1919) דנַאב רעטשרע רעד טנַײשרעד ךיוא

 .רַאּפעד-ײצילַאּפ ןוֿפ ןלַאירעטַאמ לייט ַא רָאנ םורַא טמענ גנולמַאז יד .1903 ןצמ

 ןגעוו טלעֿפ ,לשמל ,ױזַא) ץלַא טינ ךיוא סָאד ןוא ,1881 רָאי ןרַאֿפ רקיצ רעד ,טנעמַאט

 .(1881 רעבמעצצד ,םָצרנָאּפ רעװעשרַאװ

 :שטַײד ןיא קרעװ קידנעבייווצ סָאד ךיוא זיא רוקמ רעקיטכיוו ַא

 0:6 ןט06מקס2זסתנס זמ 2ט991220/, 1.81ת-1 .010219 1910,

 .עשענ-רעבָאטקָא יד ךָאנ ןעמָארגָאּפ יד ןשרָאֿפוצסױא עיסימָאק, רעד ןוֿפ ןבעגעגסױרַא

 ךעלריֿפסױא ןרעװ ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןיא רעבָא ,(1905) "דנַאלסור ןיא ןשינצ

 :שיסור רעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא רָאנ רעדייל ,ןרָאי רע80 יד ןיא ןעמָארגַאּפ יד ךיוא ןבירשַאב

 .גיל .ַא זיא קרעװ ןוֿפ רבחמ רעד .ןרָאי ענעי ןוֿפ עטערּפ רעשידנעלסיוא ןוא רעשידִיי

 ץוח ,ןעצלקיטרַא עלַא טעמּכ ןרעהעג'ס ןעמעװ ,ןיקצָא מ .ל ןוֿפ םינָאדװעסּפ -- ןצ ד

 ןעמיובנירג .י ןוֿפ ןבירשעגנָא ןיא סָאװ ,םָארגָאּפ רעװעשרַאװ ןגעוו לקיטרַא רעד

 .(154- 139 יז ,1 *ב)

 ןטריטיצ ןביוא םעד ןיא ןַײרַא זיא סָאװ ,ןעמָארגָאּפ ןגעוו לטיּפַאק רעקיטכיוו רעד

 ,טיסימָאק-ןעלַאּפ רעד וצ םינקסע עשידַיי רעגרוברעטעּפ יד ןוֿפ םודנַארָאמעמ ןעמינָאנַא

 ,2 ןוא 1 'ב ,1909 ,םפקס/סאהה סז18קע88" ןיא טקורדעגרעביא ןווָאנבוד .ש ןוֿפ זיא

 .טֿפירשטנַאה ַא ןיא םודנַארָאמעמ רעצנַאג רעד) ריֿפנַײרַא ןוא ןעגנורעלקרעד ענַײז טימ

 5 (ןווָאנבוד .ש ַײב ךיז טניֿפעג עיּפָאק רעכעל

 רעד סָאװ ,גנולמַאזןלַאירעטַאמ רעד ןיא ךיוא רימ ןעניֿפעג תועידי עקיטכיוו

 :טזָאלעגסױרַא טָאה "ןטֿפַאשלעזעג עשינַאירָאװד עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טַאר , רעגרוברעטעּפ

 סתקהמאה חס תסאתבהע הס 687. םסחקססץ (ס06ז. א86תהקע6/ 008678 626'06טו

 ןביוא רעד טקורדעגרעביא) 124--29 ,גנולמַאז רעד ןוֿפ 2 'ב--םפסקהוסאעוא 061:16018)

 .ַא"א 62 'ז ,4 'ב ךיוא זַײװליײט ,(םודנַארָאמעמ ןעמינָאנַא םענוֿפ לטיּפַאק רענעזיוװעגנָא

 .ָאװער רעד ךָאנ ןרָאי.עיצקַאער יד ןיא טנַײשרעד ןבָאה סָאװ ,סעיצַאקילבוּפ עקיזָאד יד

 יד רַאֿפ רָאנ ,טײקכעלטנֿפע רעד רַאֿפ טינ טמיטשַאב ןעוועג ןענַײז ,1905 ןוֿפ עיצול

 ,םירבחמ יד .טסַײג ןשיטימעסיטנַא ןיא ןַײז וצ עיּפשמ הנווּכ רעד טימ ןזיירק-סגנוריגער

 .הכולמ יד וצ טירטוצ ַא טַאהעג ןבָאה ,רעגַאל-סגנוריגצר ןוֿפ ןענָאזרעּפ עטלעטשעגכיוה

 ןקיטכיוו ללש ַא רימ ןעניֿפעג עיצַאקילבוּפ רעד ןוֿפ דנעב ליֿפ יד ןיא ןוא ,ןוװיכרַא

 ,דנַאלסור ןיא ןדִיי ןגעוו לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה

 טָאה ,158 -- 149 'ז ,1 'ב ,(1923 דַארגנינעל) ,25ק60/0888 !/סזסחעספ" ב"ז ןיא
 טלעטשעגוצ ןענַײז סָאװ ,ןעמָארגָאּפ ןגעװ ןטרָאּפַאר יד טקוודעגּפָא רָאטנַא ק ,ר
 יד ןוֿפ וצרעד רַאצ ןוֿפ ןעגנוקרעמַאב יד ןוא ,111 רעדנַאסקעלַא רַאצ םעד ןרָאװעג
 ,(דַארגנינעל ןיא "ויכרַא ןרענָאיצולָאװער:שירָאטסיה, ןוֿפ ןלַאירעטַאמ

 ןוֿפ תונורכז יד :ןרצװ ןזיװעגנָא ָאד ןֿפרַאד ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו תונורכז יד ןוֿפ

 ,םָארגָאּפ רעסעדָא ןגעװ ,ימ ע.ןב ןוֿפ :4 'ב ,1909 ,םּפק  סזפקעאב" ןיא ןינָאס ּפ
 .םרַאדנַאשז ןוֿפ ;5 'ונ ,1909 ,(גרוברעטעּפ) ,ם8קסהסאעה חק" לַאנרושז-שדוח ןיא

 :ןרַאומעמ ענַײז ןיא םָארגָאּפ רעוועיק ןגעו יקציווָאנ לַארענעג

 68 3 ת הס מעטא ע 7, 113 ם8ססהסוועוגוגעק) 268/ת8קװ, (2161עװ:זק8ה 1929) ,, 179--187 ק.

 ןוא דנַאלסור ןיא ייז ףיא עיצקַאער רעד ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ תוצידי ךסַא
 ,ץישּפיל יולה ֿבקעי ןוֿפ (רבעה) "ֿבקעי ןורכז, 'ס ןיא טכַארבעג ןרעװ דנַאלסיױא
 ,טריטיצ זדנוא ןוֿפ ןביוא זיא סָאװ ,119201 ענוװָאק ,2 'ב

 ,163 יז ,(1934 עניר) 1 'ג ןאאעחה 2803 ןרַאומעמ ענַײז ךיוא 7748 7



 25 לנַאלֿפור ןיא ןעמָארגָאֿפ יד ןגצוו ןלַאירעטַאמ עַײנ

 ןיא עז ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןכַארּפש עשידנעלסיוא ןיא ןרושָארב יד ןוֿפ המישר ַא

 ,"עיֿפַארגָאילביב רעשירָאטכיה ַא רַאֿפ ןלַאירעטַאמ , :1 'ב ,(גרוברעטעּפ) ,/1606/4106* 71

 .רעטעּפ רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןרושָארב ענעי ןוֿפ המישר ַא זיא סָאד ,56--55 יז

 רעגרוברעטעּפ ןשידִיי ןטנַאקַאב םענוֿפ טלעטשעגֿפיונוצ ,קעטָאילביב רעכעלטנֿפע רעגרוב

 טרעוװ םימעט-רוזנעצ רעביא רעבָא ,ָאדיורב רעדנַאסקצלַא רַאקעטָאילביב ןוא רעוט

 .ןזיװעגנָא טינ רוקמ רצד ןוא ןעמָאנ ןַײז

 :ךוב סָאד עז ןסעצָארּפ-םָארגָאּפ יד ןגעוו

 8 אסדסקעװ ספק. הסזקסאסמ ע הסזקסאהטוא חקס66008 8 קסססעע / 42--1 *ז ,(1908 וועיק)

 ןרָאי רע80 יד ןיא ךיוא ןסעצָארּפ יד ןוֿפ גנובַײרשַאב ַא ןַארַאֿפ זיא סע ּוװ

 ,1915 "קמק סז8ּקעטב" ןיא װָאנבוד .ש ןוֿפ ןעלקיטרַא יד ךיוא ןענַײז קיטכיוו

 ,(3 יּפַאק ,3 'ב ,עטכישסעצג עטסַײנ ןַײז ךױא צז) וו"א 1 *ז ,1916 ןוא ,26/ 1

 ןעסעג .י ןוֿפ 'טרַא ןיא ךיוא רימ ןעניֿפעג ,ןוויכרַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא ,םיטרּפ עקיטכיוו

 ןֿפױא ןוַײװנָא ךיוא ףרַאד ןעמ .618-611 'ז ,12 'ב *ַאידעּפָאלקיצנע 'רוועי, רעד ןיא

 "טוטיטסניא-הכולמ ןשיסורסַײװ ןוֿפ ןטֿפירש , יד ןיא (שיסור ןיא) סיס ָא ס .י ןוֿפ !טרַא

 .(1926--1925 קסנימ)

 רעשידִיי-שיסור ןוא רעשיסור רעד ןיא ןעלקיטרַא .סגנוט ַײ צ יד ןוֿפ המישר יד

 :עז ןרָאי רע80 יד ןוֿפ עסערּפ

 סאס16214460848 ץא838זסתפ תעזסקהזץקפו 0 682684 118 קץססאסא 438ו86, 11616ק6צץקז

 .רעטסיגער ,2

* 4 * 

 .ַא י ןטמַאַאב 'סור ןכיױה םעד ןוֿפ ךובגָאט ןֿפױא ןזַײװנָא ךָאנ ָאד ןליװ רימ !
 1927 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה עװקסָאמ ןיא "וװיכרַאָארטנעצ, רעד סָאװ ,ץטערעּפ
 ןטנַאקַאב םענוֿפ רעדורב ַא ,ץטערעּפ .ַא .י (תהספמעא =. 8. הסקסזוּב, 1880--1883)

 ןוא רַאטערקעס-סטַאטס ןצוװעג זיא ,(ןדִיי ןוֿפ טמַאטשו ץטערעּפ ירָאגירג טסירבַאקעד

 .ַאב ךובגָאט ןַײז ןיא ,(טַאר-הכולמ רעטסכעה) *טצווָאס ענעווטסרַאדוסָאג;, ןוֿפ דילגטימ

 נו ,1882 לירּפַא ןטס29 ןוֿפ *עגַארֿפ-ןדִיי רעד רַאֿפ טעטימָאק, ןוֿפ גנוציז יד רע טבַײרש
 ,סעקװַאיּפ ןענַײז ןדִייא זַא ,עדער עשיטימעסיטנַא ףרַאש ַא ןטלַאהעג טָאה וװעיטַאנגיא

 ןענַײז םיא ןגעק .?גנורעקלעֿפַאב רענשַאּפערָאה רעכעלרע רעד ןוֿפ טולב סָאד ןגיוז סָאװ

 רעכלצוו ,יקסלָאס ףַארג ףרַאש סרעדנוזַאב ןוא עגנוב רעטסינימ-ץנַאניֿפ רעד ןטָארטעגסױרַא

 .ָאֿפעג ןוא ןעמָארגָאּפ וצ טקיטומרעד רע זַא ,טקידלושַאב ןֿפָא םיא טָאה
 זַא ,ןזיװעגנָא טָאה סָאװ ,ןרעטייר טציטשעגרעטנוא טָאה ייז .ןדִיי יד רַאֿפ ץוש טרעד

 ,ןסַאלק עכַײר יד ףױא ןעמָארגָאּפ וצ ןייגוצרעבירַא טכַײל זיא ןעמָארגָאּפ עשידִיי ןוֿפ
 טייהרעמ יד .*םזילַאיצָאס ןטסכעלקערש עמַאס, םוצ זיב טירש ןייא ןיוש זיא סָאד ןוא

 ןגעק ןצעזעג-יַאמ יד טריֿפעגכרוד טָאה רעכלעוו ,ןװעיטַאנגיא טימ ןצוועג רעבָא זיא

 .189 יז ,38 'ב ,הקהסהפוה הקאעּמ" ךיוא לג78 .ןדָיי

 רעד טכצלטנֿפערַאֿפ ךיוא ןיא (260--258 יז ,14 'ב) ,אקבס8פ8 הקאעמ" ןיא

 .ירבַאֿפ רעװקסָאמ יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,1881 ןיא טָאה ווָאזָארָאמ .ט סָאװ ,םודנַארָאמעמ
 יד ביוא, :ןצמָארגָאּפ יד ןגעװ ןװעיטַאנגיא ףַארג טגנַאלרעד ,םירחוס עסיורג ןוא ןטנַאק

 .טימ ןעמונעגנָא סנטַײצַאב טלָאװ--טגָאזעג סרעדנֿצ 'וװצ טרָאד טרעװ--טכַאמ עקיטרָא
 ןעמָארגָאּפ יד ;"בייהנָא ןיא ןיוש ןרעװ טלעטשענּפָא טנעקעג ןעורמוא יד ןטלָאװ ,ןעל
 עטסקינײװעגיא יד ןוא ,עירטסודניא רעשיסור רעד תוקזיה עסיורג ןעגנערב ןדִיי ףיוא

 ,ןװציטַאנגיא ןוֿפ ,םיא ןוֿפ ּפָא ןצנַאג ןיא טגנעה דנַאל ןיא טייקרעכיז

 (30) ןטפילש/ ְשיִכְאַטְסיה



 ןַיײש ןיא ןרָאי רעק80 יד בייהנָא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד

 ץנעדנָאּפסערָאק רעשיטַאמָאלּפיד רעשיכַײרטסע ןופ -
 (וויכרַא-הכולמ רעניוו ןוֿפ ןטנעמוקָאד)

 (ןיוש רצבלעג ;מ 1 ר"ד- ןופ

 -וקָאד לקעּפ ַא ףיוא ןסיוטשעננָא קילעֿפוצ ךיז רימ ןבָאה ויכרַא-הכולמ רעניװ ןיא
 'רעג ױזַא םעד ןוֿפ 1882--1881 ןרָאי יד ןיא דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ ןטנעמ
 לעיצעּפס עיצַאמרָאֿפניא טימ גנוריגער רעניוו יד ןגרָאזַאב טגעלֿפ סָאװ ,"ָארויב-רימרָאֿפניא,
 .ךַײרטסע ןיא רָאנ טינ ,ןעגנוגעװַאב ןוא ןשינעעשעג עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ןגפוו
 סָאד טגעלֿפ דנַאלכױא ןגעוו לַאירעטַאמ םעד .דנַאלסױא ןיא ךיוא טרעַײנ ,אֿפוג ןרַאגנוא

 ; םינינע עטסקינייװסיוא רַאֿפ רעטסינימ ןשיבַײרטסע םעד ןוֿפ טלעטשענוצ ןעמוקַאב ָארויב
 .רַאֿפ ןיא ןלוטנָאק ןוא סרָאדַאטַאבמַא יד ןוֿפ ןעגנודלעמ ןוא ןטכירַאב ןעװעג ןענַײז סָאד
 ערעדנוזַאב טול ןרעוו טנדרָאעג ןוא טלמַאזעג ָארויב ןיא ןגעלֿפ סָאװ ,רעדנעל ענעדייש
 טָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא .(טכירַאב טרעװ ייז ןגעװ סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד טול רעדָא) םינינע
 ןיא ןסעצסקע-ןדִיי יד ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ 6 רעמונ לקיצטַאֿפ רעד ןֿפַאשעג ךיז
 ןעמָארגָאּפ עשיסור יד ןגעװ לַאירעטַאמ ןכַײר ַא רעייז טלַאהטנַא סָאװ ןוא ?"דנַאלסור
 .ןרָאי רעק80 יד בײהנָא

 טקוקענוצ טײקמַאזקרעמֿפױא רערעדנוזַאב ַא טימ גנַאל ןוֿפ ןיוש ךיז טָאה ךַײרטסע
 יד ביהנָא טניז סרעדנוזַאב ,דנַאלסור ןקידתונכש םעניא רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,ץלַא וצ
 ַאלסנאּפ וצ היטנ ערָאלק ַא ןזיװעגסױרַא טָאה גנוריגער עשיסור יד תעב ,ןרָאי רעק'ס
 עשיװַאלס יד ףיוא ךיוא ןטײרּפשסַוא עיסנַאּטסקע ריא טװּורּפעג ןוא עיסנַאּפסקע רעשיטסיוו
 ןיא רָאדַאסַאבמַא רעשיכַײרטסע רעד .עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא:ךַײרטסע רעד ןוֿפ רעקלעֿפ
 יד רַאֿפ ךָאנ ןבָאה וועיק ןוא עװקסָאמ ,סעדָא ,עשרַאװ ןיא ןלוסנָאק יד ןוא גרוברעטעּפ
 ןטסקיניײװעניא םעד טײקמַאזקרעמֿפױא ליֿפ ןעקנָאשעג ןרָאי רעק80 יד ןוֿפ ןשינעעשעג
 ַײּברעד ןֹוא עכעלכַאז טלעטשעגוצ ןוא ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןשיסור
 ,דנַאלסור ןיא ןעגנומיטש עקידנשרעה יד ןוא עגַאל רעד ןגעװ ןטכירַאב עוויטקעיבָא רעייז
 רעשיסור רעד ןיא טרָא םעניילק ןייק טינ ןעמונרַאֿפ טָאה עגַארֿפ עשידִיי יד יװ תויה
 עקיזָאד יד ךיוא ןטכױלַאב ךעלריֿפסױא ץנַאג רעטערטרַאֿפ טשיכַײרטסע יד ןבָאה ,קיטילָאּפ
 יד ןבָאה ,ןעמָארנָאּפ יד ןכָארבעגסױא ןבָאה ןטרָאד תעב .ןטרָאּפַאר ערעייז ןיא עגַארֿפ
 יײר ַא טקישעגוצ ןוא ןיװ ןיא ננוריגער רעײז םעד ןגעװ ןסיװ טזָאלעג ףֹּכיּת ןלֹוסנָאק
 ןרָאװעג טיהעגֿפױא וויכרַא רעניוװ ןיא זיא םעד קנַאד ַא .ןטכירַאב עכעלריֿפסױא רעייז
 .ןשינעצשעג-םָארגָאּפ יד ןגעוו לַאירעטַאמ רעלוֿפטרעװ רעייז ַא

 גנויצַאב רעדנַא ץנַאג ַא טַאהעג ןבָאה דנַאלסור ןיא רעטערטרַאֿפ עשיכַײרטסע יד
 ןַא ןביג ןטכירַאב ערעיײז ןוא ,ןזַײרק עשיסור עלעיציֿפָא יד יװ עגַארֿפ-ןדִיי רעד וצ
 דנַאלסור ןיא קיטילָאּפ-ןדִיי דעד ןוֿפ ןוא ןשינעעשעג-םָארנָאּפ יד ןוֿפ דליב וויטקעיבָא
 ןטַאמָאלּפיד עשיכַײרטסע יד ןענַײז גנוריגער רעייז טימ ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןיא ,ללכב
 ןשינעצשעג יד ןוֿפ ןטנעמָאמ עַננ ךס ַא ךיז רימ ןסיוורעד םעד קנַאד ַא ןוא ,קיצרַאהנֿפָא
 ,דנַאלסור ןיא
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 27 ןּרָאי רעק0 יד ֿבײהנָא ןעמָארגָאּפ עשיטול יד

 ןוֿפ גנולײטּפָא רעטנ:ָאמרעד רעד ןיא עגַארּכ רעד ןגעװ לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד

 .ַאבמַא ןשירַאגנוא-ךַײרטסע םעד ןוֿפ ןטכירַאב 4 :םורַא טמענ וויכרַא-הכולמ רצניוו ןוֿפ

 גרעבנעטיורט ןָארַאב רעטערטרַאֿפ ןַײז ?יקָאנלַאקןָאֿפ ףַארג גרוברעטעּפ ןיא רָאדַאס

 לוסנָאק-לַארענעג ןשיכַײרטסע םעד ןוֿפ ןטכירַאב 4 ;ןייטשנקלָאװ ףַארג רעמוקכָאנ ןוא

 ןיא לוסנָאק םעד ןוֿפ ןטכירַאב 10 ןוא סעמַארגעלעט 6 ;גיצנירּפ-ןָאֿפ רעטיר סעדָא ןיא

 ןטכירַאב 6 ;טרַאדיב-על עװקסָאמ ןיא לוסנָאק-לַארענעג םעד ןוֿפ טכירַאב 1 ;ַאירגניצ וועיק

 ךיז טניֿפעג םעד רעסיוא .רצנערב ןָאֿפ רעהַײרֿפ עשרַאװ ןיא לוסנָאק-לַארענעג םעד ןוֿפ

 תוֿפידר, ןעמָאנ ןטימ לקיצסַאֿפ רעטייווצ ַא *ָארויב-רימרָאֿפניא , ןוֿפ ןעגנולמַאז יד ןיא |

 סָאװ 2,182 ןיא עיצילַאג ןייק גנורעדנַאװנַײא-ןסַאמ רעייז ןוא דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןוֿפ
 ןּבָאה ןדִיי עטֿפדורעג יד יװ ,םעד ןגעוו ןעגנודלעמ ןוא סעמַארגעלעט 19 ןוֿפ טײטשַאב
 4ץענערג ןרעביא זַײװנסַאמ ןֿפױל טזָאלעג ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ךיז

 .סגנוריגער עשיסור יד ןיא גנומיטש יד טרעדלישעג טרעװ ןטכירַאב עלַא ןיא טעמּכ
 עצנַאג יד ןוא ,רעקיטרָא רעדָא רעלַארטנעצ רעד -טכַאמ רעד ןוֿפ גנויצַאב יד ,ןזַײרק
 ןוא עליוויצ עשיסור יד זַא ,ןקיטעטשַאב ןטכירַאּב יד .ןשינעעשעג יד םורַא רעֿפסָאמטַא
 טָאה רָאנ ,וויסַאּפ ןטלַאהרַאֿפ זיולב טינ ןעמָארגָאּפיד תעב ךיז טָאה טכַאמ עשירעטילימ
 .ןדִיי ןֿפָא ןעװעג זיא ןוא ןסעצסקע יד וצ ןומה םעד טרעטנומעגֿפױא שיטקַאֿפ טֿפָא
 ןעוועג סעּפע זיא רעטערטרַאֿפ עשיכַײרטסע יד ןוֿפ קורדנַײא ןטיול .טמיטשעג ךצלדנַײֿפ
 רעדנַאסקעלַא ןוֿפ וליֿפַא ןוא גרוברעטעּפ ןיא טכַאמ רעלַארטנעצ רעד דצמ םּכסה רעליטש ַא
 ,ןעגנַאלק יד עגונ זיא סָאװ .ןרעטש טינ ןעמָארגָאּפ יד לָאז ןעמ זַא ,אֿפוג ןטירד םעד
 יד ןבָאה ןעמָארגָאּפ יד טריזינַאגרָא זַא ,ןזַײרק-סגנוריגער יד ןיא טרילוקריצ ןבָאה סָאװ
 ,ןרענָאיצולָאװער -- ןטסילַאיצָאס עשיסור יד טלָאמעד ןֿפורעג ןעמ טָאה ױזַא) ?ןטסיליהינ,
 יד ;קיטכיר טינ סע זיא םרָאֿפ רעד ןיא זַא ,ןזיװעגנָא ןטכירַאב יד ןיא טרעװ
 טוװּורּפעג ןשינעצשעג יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעקידרעטַײװ רעד ןיא טשרע ןבָאה "ןטסיליהינ,
 עשיטילָאּפ ערעייז רַאֿפ עסַאמ רעד ןוֿפ ןטֿפַאשנדַײל יד ןצונסיוא רעטרע עקינייא ןיא
 רעשיכַײרטסע רעד וצ טכירַאב ןַײז ןיא טּבַײרש רָאדַאסַאבמַא רעגרוברעטעּפ רעד ,ןליצ
 יד זַא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעװ ,שימָאק טגנילק גנוטּפױהַאב עקיזָאד יד זַא ,גנוריגער
 ,ןדִיי יד טקידלושַאב ןעמָארגָאּפ יד רַאֿפ ץרוק טשרע טָאה גנוריגער עשיסור עקיבלעז
 ,דנַאלסור ןיא םזילַאיצָאס ןוא "םזיליהינ , םענוֿפ רעגערטטּפױה יד סע ןענַײז ייז זַא

 ןוא עגַאל רעד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ןַײז ןיא זיא רָאדַאסַאבמַא רעשיכַײרטסע רעד
 טניֿפעג גרוברעטעּפ ןיא קידנציז זַא ,טליֿפ ןעמ ; ןטלַאהעגנַײא ךרע יֿפל עקידלוש יד ןוֿפ
 רעֿפרַאש ליֿפ .ןזַײרק-סגנוריגער עשיסור יד ןוֿפ העּפשה רעסיוועג ַא רעטנוא ךָאד ךיז רע
 .גוזַאב ,ןלוסנָאק יד ןוֿפ ןטכירַאב יד טרּפ םעד ןיא ןענַײז רעכעלריֿפסױא ךיוא ןוא רעבָא
 יּפ לצ ךיז טימַאב ַאירגניצ לוסנָאק רעוװעיק רעד .רעװעשרַאװ ןוא רעוועיק םעד ןוֿפ סרעד
 ןיא קעװַא ךיז טזָאל רע ;רָאֿפ טמוק װ.יק ןיא סָאװ ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז וצ בור
 טרעטשעגמוא טביױר ןעמ יװ ,טצז ,םָארגָאּפ ןוֿפ ןערב םעניא ןלַאטרַאװק עשידִיי יד
 ןוא רעטילימ סָאד ןוא יײצילָאּפ יד ַײּברעד ךיז ןטלַאהרַאֿפ סע יװ ןוא רעזַײה עשידִיי
 ערעגנעל ַא טָאה ַאירגניצ לוסנָאק רעד .,ןקורדנַײא ענַײז ןֿפָא ןוא ַײרֿפ ץנַאג טבַײרשַאב
 ןַא טיג רע .ןשינעטלעהרַאֿפ עשיסור יד טנעקעג טוג טָאה ןוא דנַאלסור ןיא טבעלעג טַײצ
 .נערד רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעוועיק םענוֿפ קיטסירעטקַארַאכ עֿפרַאש ןוא עוװיטקעיבָא
 סעצָארּפ םעד ךעלריֿפסױא טבַײרשַאב ,עיטַאנגיא רעטסינימ-ןרעניא םענוֿפ ןוא ןלעט

 יןרעסיוא ןרָאװעג רע זיא 1882 ןיא ןוא דנַאלסור ןזָאלרַאֿפ יקָאנלַאק ףַאדג טָאה 1881 רעמז 2

 .ןיוו ןיא רעטסיגימ
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 ףעשיטילָאּפ רעד וצ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד ענעי רָאנ רקיע רעד ָאד ןקֹורד רימ 4
 ,ּרצ ר-- ,אפוג ןַעמָארנַאפ יד ןיֿפ גנובַײרשַאב יד טי ןוא ,דנַאלסיױא ןיא גנַאלקּפָא רעײז ןוא ןשינעעשעג יד ןוֿפ טַײז



 ןּוַאי דעק80 *ד ביהנָא ןעמָארגָאֿפ 9שיסֹור יד 48

 :סגנוריגער יד ףרַאש טריקיטירק ןוא סםָארגָאּפ רעוועיק ןיא רעמענ-ליײטנָא יד רעביא
 ןריֿפרַאֿפ ךיז ןזָאל דנַאלסור ןיא ןדִיי יד סָאװ ,ךיז טשודיח רע .ןדִיי יד עגונב קיטילָאּפ
 ןזַײװ ןדִיי יד יװ קלָאֿפ גולק ַאזַא סָאװ ןוא גנוריגער רעד ןוֿפ תוחטֿבה עשלַאֿפ יד ןוֿפ

 ןלוסנָאק עשידנעלסיוא יד ןבָּצה וויטַאיצניא ןַײז טיול ."ןיזֿפרַאש קינייװ, סױרַא ַײברעד

 ער = יד ןגעװ טרינצשוװרעטניא ןוא ןלעטנערד לַארענעג טכוזַאב וועיק ןיא
 ָאטש ןיא ןעניוװ סָאװ ,רעדנעלסיוא יד רַאֿפ ץוש ןטרַאװרעד ייז זַא ,דיירסיוא

 רעהַײרֿפ א ק-לַארענעג רעװעשרַאװ םענוֿפ ןטכירַאב יד ךיוא ןענַײז טנַאסערעטניא

 טוג ןעװעג זיא ןוא דנַאלסֹור ןיא טַײצ עגנַאל ַא טבעלעג ךיוא טָאה רע .רענערב ןָאֿפ
 ןוֿפ גניצַאשּפָא עכעלכַאז ַא טיג רצ .ןַאיַאר ןשילוּפ םעניא עגַאל רעד טימ לציצעּפס טנַאקַאב

 םָארגָאּפ םעד ןֿפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןוֿפ ןוא ןעגנויצַאב עשידִיי:שילױּפ יד

 .1581 רעבמעצעד ןיא עשרַאװ ןיא

 גנוָיצַאב רעד ןגעוו ןטנעמוקָאד עטנַאסערעטניא טירעס ַא רימ ןעגנערב ףוס םוצ

 רעטנזיוט ליֿפ יד ןיא ןענַײז סָאװ ,םיטילּפ עשידִיי יד וצ טכַאמ רעשיכַײרטסע רעד ןוֿפ

 .עקירעמַא ןייק געוו ןֿפױא טיצילַאג ןייק דנַאלסור ןוֿפ ןֿפָאלטנַא

 ןקיטכיוו ַא ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,ןדליב וויכרַא-הכולמ רעניוו םענוֿפ ןלַאירעטַאמ יד

 ,ןטקַאֿפ ןעגנערב ייז ;ןרָאי רעק80 יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ רעַײטשוצ

 עטקַארַאכ ייז .ןטַאמָאלּפיד עשידנעלסיוא ןוֿפ ןגיוא יד טימ ןעזעג ,עטנַאקַאבמוא זַײװליײט

 ךצמ גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ קיטילָאּפ-ןדִיי רעד וצ גנויצַאב יד רָאלק ךיוא ןריזיר

 ,הכולמ רעשידנעלסיוא ןַא ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד

 גרוברעטעּפ ןיא רַאדַאסַאבמַא ןשירַאגנוא-שיכַײרטסע ןופ ןעגנודלעמ
 םוצ גרעבנעטוַארט רעטערטרַאֿפלעטש ןַײז ןוא יקָאנלַאק ףַארג

 .עלרעמייה -ןָאֿפ רעהַײרפ ןיוו ןיא רעטסינימ:ןרעסיוא
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 ס!רעה ַײֵרֿפ 2 איי

 עבושח 5 ןרֿפ עיצַאטוּפעד א ןעמענוצֿפױדא טקילרווַאב טעטסעיַאמ ןַײז טָאה ה"ד ןטס93 םעד

 .ענישטַאנ ןיא טָאטשטּפיוה רער ןרֿפ רענירוונַילא .עשידִיר

 םעד ןעקנאדרַאֿפ וצ טַאהענ ןרעוו וצ ןעמונענפיוא דוֿבּכ םעד טָאה סָאו ,עיצאטוּפעד יד

 ןוֿפ רָאטקעריד -- קאז ,גרובצנינ ןָארַאב ןרעה יד ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ,ועיטַאנניא ףַאדג

 ןדלרפדצ רעייז לָאז יז .ןילרעב רעה ןוא קנַאב ןוא רעוװָאסַאּפ ןטַאקָאװדַא יד ,קנַאב:ָאטנָאקסיד

 .טַאהעג טַּאה יז = ,םינּפ.תלבק םעד טימ ןַײז

 רעַײא ןלעטשוצוצ טניילעגייב דוֿבּכ םעד ךיא בָאה ץנעידיוא רעד טָא ןוֿפ גנַאג ןנעוו

 שיטנעכירא רַאֿפ טנכײצַאב טרעוו סָאדו ,ץיטָאנ א ץנעלעצסקע

 .ו"זַאא קררדסיוא םעד ןעמענהצנַא ,ותלעמ םור ,טקיליוװַאב

 יקָאנלַאק

 ןטנע:וקָאד עקידרעטַײװ יד ןיא .גנונעכער-טַײצ רעשינור רעטלַא רעד טיול יַאמ 13=- יַאמ 25 5

 .עשיעּפָארײא-ברעמ יד ןוא עשיסור יד -- סעטַאד ײװצ ןֿבעגעגנָא חסונ ןקיבלעז ןטיול ךעלטנייוועג ןרצוו

 עגַאלַײב ןַײז טימ ןעמַאזוצ לַאניגירָא ןשטַײד ןיא טרָאּפַאר ןקיטכיװ ןקיזָאד םעד ָאד ןעגנערב רימ 6

 : שיזיױצנַארֿפ ןיא
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 7 .1798 |. םי ,1881 וצ עגַאלַײב

 סָאװ ,טעטסעיַאמ ןַײז ןעקנַאדַאב וצ םיוא רעטרעװ עכעלטע טגָאזעג טָאה גרובצניג ןָארַאב

 ןענַאטרעטנוא עשידִיי יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא םיא ןקידדוצסיוא ןעמוק ןלָאז יז ,טביולרעד טָאה רע

 ןעמונעננָא ןענַײז סָאװ ,ןעלטימ יד רַאֿפ טיײקרשבקנַאד רעייז ןוא טײקלַאיַאל ןוֿפ ןליֿפעג ערעײז

 ,טעטסעיַאמ ןייז ןוֿפ טרָאװ ןייא -- ,ןטַײצ עקירעיורט עקיזָאד יד ןיא ייז ןצישַאב וצ ןרָאװעג

 טקוק טעטסעיַאמ רעַײא זַא ,טנייצרעביא ןענַײז רימ, .גנונעדרָא ןיא ןרעװ רעדיוו טעוו ץלַא ןרא

 ."עינילער ןוא עסַאד ןוֿכ דיישרעטנוא ןָא ,דָאנעג רעקיבלעז רעד טימ ןענַאטרעטנרא ענַײז עלַא ףיוא

 :סיוא ןַא יװ רעמ טינ ןדִיי יד ןענַײז תומוהמ עקיזָאד יד ןיא .דיישרעטנוא ןייק טינ ךַאמ ךיא ,ָאי.

 יװ ,טקריוװענטימ ָאד ןבָאה סָאװ ,תוביס עשימַאנָאקע ערעדנוזַאב ןַארַאֿפ ןענַײז רעכיז רָאנ .דייר

 עכעלטע ןנָאז וצ שינעביולרעד יד טעב קאז יה .דָיי םעד ךדוד רעױּפ םעד ןוֿפ עיצַאטַאולּפסקע יד
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 עירעּפמיא רעד ןוֿפ לייט ןייא ןיא ןדוו יד ןופ גנורירטנעצנָאק יד זַא ,טרעלקרעד רע ,רעטרעוװ

 רעייז רַאֿפ גנאגסיוא ןייק טינ ןעניֿפעג ייז ,קיסַײלֿפ ןענַײז ןרֶיי יד .ענַאל רעד ןוֿפ הבוס יד זיא

 ףיוא ףױרַא ךיז יז ןֿפרַאװ :;םירעיוּפ יד ןוֿפ טײקמערָא רעד תמחמ תוכאלמ-ילעב יװ טעברא

 ,ןבעל םיצ לטימ א יוװ ,יירעקנעש

 ןוֿפ סױרַא ךיז ןכַאמ יײז רָאנ ,טעטסעיַאמ ןַײז טנַאזעג טָאה ,חמא ןַארַאֿפ זיא ןירעד.

 ."םירעיוּפ יד ַײב טסַאהרַאֿפ ייז ןכַאמ וצ ףיוא טימ טֿפלעה סָאד ןוא ,טסניד:רעטילימ

 םויטנ ןייק טינ ןבָאה ייז ;קיטכיר לייט םוצ זיא ףדּוװרַאֿפ רעד זַא ,ןעוועג הדומ טָאה קַאז

 ןדנוברַאֿפ זיא סָאד .םירחוס עשיסוד יד ַײב ךיוא זיא עקיבלעז סָאד רָאנ ,טסניד:רעטילימ םוצ

 .טסניד-רעטילימ ןקידנרעיוד ננַאל ןטימ

 טימ טקידנעענ ךיז טָאה ץנעידיוא יד .טעטסעיַאמ ןַײז טנָאזענ טָאה ,"יוזַא ביילנ ךיא;

 ענַארֿפ רעד ןנעװ םודנערָאמעמ ַא ןעננַאלרעד וצ ,ןבענענ טָאה רסיק רעד סָאװ ,שינעביולרעד רעד

 ,םינינע עטסקיניײרועניא רַאֿפ רעטסינימ םעד

 אז 29 ם. 1833/6 8.

 ,1881 יַאמ ןט31--19 םעד ,גרוברעטעּפ

 !רעהַײרֿפ רענערָאבענליוװכיוה

 יד טניז ,תמא ,גרָאז ערעווש גנוריגעד רעשיסור רעד טננערב ןדִיי יד ןגעק גנונעװַאב יד

 עכלעזַא וצ ןעמוקענ טינ ןיוש סע זיא ,ןעלטימ:טיהדַאֿפ עננערטש ןעמונעגנָא ןבָאה ןענַאגרָא:הכולמ

 ןוֿפ גנוטלַאה רעשיגרענע רעד ךרוד ןוא ,וועיק ןוא דַארנטעװַאסילעי ןיא יו ןלַאֿפנָא עקידאדומ

 ןטיהרַאֿפ וצ טעטש עקיזָאד יד ןטָארעג זיא סעדַא ןוא ווָאקרַאפ ןיא ןרָאטַאנרעבוג:לַארענעג יד

 .ֿברעמ עלצ ןיא טעמּכ רעכיזמוא רעייז ץלא ךָאנ זיא ענַאל יד רעבָא ,ןעגנוטסיװרַאֿפ עכעלנע ןוֿפ

 ,עװקסָאמ ןיא וליֿפַא ןוא סעינרעבונ עקידמורד ןוא עקיד

 ,גנוריוו עכעלרעֿפעג ַא גנורעקלעֿפַאב עקיטרָאד יד טּפַאכרַאֿפ טָאה סע זַא ,סיוא טזַײװ סע

 ןעמ לַײוװ ,ןָאטוצֿפױא סעּפע דנַאטש ןיא רעקיצניװ רַאֿפרעד ךָאנ ןענַײז ןע:ַאגרָאטכַאמ יד סָאװ

 .םוא עקיזָאד יד ןוֿפ ןטכיזסיוא יד ןוא קעווצ םעד ,םאטשּפָא םעד ןגעװ רָאלק טינ ָאד וליֿפַא זיא

 .סױרַא רעדיוו טייהננעלענ רעד ַײב ךיוא ךיז טָאה ןענַאנרָאטכַאמ יד ןוֿפ טײקכַאװש יד .ןעור

 םעד טאהעג ןבָאה נרוברעטעּפ ןיא ןטסיליהינ יד יו טקנוּפ .ןֿפוא ןכעלרעֿפעג ַא ףיוא ןזיוועג

 ןעמָארנָאּפ עשידיי יד ןוֿפ ןרָאטַאזינַאגרָא עמינָאנַא יד ךיוא ןענָאק ױזַא ,טַײז רעייז ףיוא ןוחצינ

 עשידִיי יד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,קינַאּפ רעד טימ ךַײלנוצ .טעברַא רעייז טימ ןדירֿפוצ ןַײז

 טקוקעג טינ הנּכס רעקידנעטש א ןיא ןבעוװש ןבעל ריא ןוא םוטננייא ריא סָאװ ,גנורעקלעפַאב

 יד ןשיװצ טייקיורמוא עקדַאטש ַא טשרעה ,ןעמונעגנָא טָאה גנוריגער יד סָאװ ,ןעלטימ עלַא ףיוא

 ט:עה ערעייז ןיא סָאװ ,לדַא םעד ןוא רעלעירטסודניא עסיורנ יד ,ןסַאלק עכעלנעמרַאֿפ ערעכעה

 רענעלק טינ .ןעננומענרעטנוא עלעררטסרדניא ןוא ןקירבַאֿפ עסיורג עשידור:טינ עלַא ךיז ןעניֿפעג

 ,סעדַא ,וועיק יו רעצעלּפ = דענַאל עכלעזַא ןיא ביוא ,דנַאטשלדנַאה םעד ןוֿפ םידחּפ יד ןענַײז

 סעינרעבונ ענער ןיא ןסַאלק עכעלנעמרַאֿפ יד .םוטנגייא ןוֿפ טייקרעכיז יד קֿפס ןיא טייטש עוװקסַאמ

 ןענַײז ןטקניטסניא עטסנרע ערעיײיז סָאװ ,ןטכישקלָאֿפ עטשרעטנוא יד ךרוד טריזירָארעט ןענַײז

 ןבָאה ייז סָאװ ,ןדָיי ןנעק טשרעוצ ביור ןוא םישעמ:דלַאװנ ףיוא קוקסיוא ןכרוד טצײרענֿפױא

 םעד ןנעקטנַא .טנַײֿפ יוזַא ךיוא יז ןבָאה םיא סָאװ ,לדַא םעד ןגעק רשֿפא ךָאנרעד ןוא .,,טנַײֿפ

 םוקלוֿפ טײטשרַאֿפ יז םגה ,ךַאװש ןוא ןסָאלשטנַא טינ טנַײה ךָאנ סױרַא גנורינעד יד ךיז טזַײוװ

 דנַאל ןרַאֿפ סיורַא טקוק סָאװ ,ןדָאש ןשימָאנַאקע ןקידלַאװג םעד ןוא ענַאל רעד ןוֿפ הנּכס יד

 יז טָאה ןעמ ןוא שלַאֿפ ןיטולחל ןענַאטשרַאֿפ גנונעװַאב יד ןעמ טָאה טשרעדצ .ןשרנעעשעג יד ןוֿפ

 טַײצ ןוֿפ רָאֿפ ןעמוק ייז יו עכלעזַא ,ןדִיי ןנעק עצעה רעלַאקָאל ַא רַאֿפ ןטלַאהעג תמא ןַא טימ

 יד ןעמ טָאה רַאֿפרעד .ָאד ךיוא סלָאמטֿפָא ןוא ,רעדנעל עלַא ןיא טעמּכ עכסַאּפ םורַא טַײצ וצ

 טָאה ןעמ ;סרעריבַאר ןוא סרעדעטשור יד ןגעק רעוװועג ןדנעװּוצנָא טביולרעד טינ ןרָאטאנרעבונ
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 ןיא ןריֿפרַאֿפ טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ןשיסור ןקיביילגטכעד ןֿפױא ןסיש וצ טאהענ אדומ

 טינ טָאה רעטילימ סָאד ךיוא ,ןדִי ןנעק םישעמ-דלַאװג וצ שינעלמוטעצ רעטרעװדעױדַאב

 ףיוא טקוקענ טינ זא ,ןעווענ ךעלנעמ סע זיא יֹוזַא ןוא ,ןשימוצניירא ךיז קשח סיורנ ןייק טאהעג

 קזוח טנַאקעג טָאה ןעמ ןוא ,טנַאהרעבױא יד טַאהעג רעלַאֿפנָא יד ןבָאה ,ןענָאזינרַאג עסיורג יד

 .ןענַאגרָאטכאמ יד ןופ טעטירָאטױא םעד ןוֿפ ןכַאמ

 יד טָא טשרעוצ ןֿפורעגסױרַא ןבָאה תוביס ערעסַאװ ,טרעלקעגֿפױא טינ ךָאנ זיא טציא זיב

 רעקידגנולצולּפ רעד םע-ןומה םעד ןיא ןעמוקענפיוא זיא יוזש יוװ ,ןדִיי ףיוא ןלַאֿפנַא עסיורנ

 .טעברַא:גנורעטשעצ עשיטאמעטסרס יד טָא טריֿפעג ןבָאה טנעה סנעמעוו ןוא טעּפמיא:סננוקיליטרַאֿפ

 ןוא ןטסיליהינ יד גנידצלא רעטניה ןעניֿפעג וצ טציא דָארנ טכוז ןעמ ּווװ ,גרוברעטעּפ ןיא

 ייז זַא ,ףיוא עטצעל יד ללּכ ךרדב ןעמ טֿפרַאװ ,ןעמָאנ םעד טָא ןלײטוצנַײא גדַאק טינ זיא ןעמ

 יד זַא ,ןטלַאהענ ןעמ טָאה גנַאל טינ זַא ,יברעד טסענרַאֿפ ןעמ ןוא ,רעוטֿפױא יד ןַײז סָאד ןלָאז

 .םזיליהינ םעד ןוֿפ רעגערטטּפיױה יוד ןענַײז ןדִוי

 רעשיסור דעד ןוֿפ ךָארבסיוא ןרַאפ דלוש יד ןנײלוצֿפױרדַא הטונ ןעמ זיא עּפַארייא-ברעמ ןיא

 :טַאק ןוֿפ רעטעלב ענװַאלסַאװַארּפ עשיטיוװָאקסָאמ יד ףיוא עסַאר רעטסַאהרַאֿפ א ןנעק טייקדליוו

 ,לכש ןֿפױא ךיז טנייל סע םעדָאװ ,תורעשה עדייב ןשיװצ םהתסה ןמ טניל תמא רעד .עלוש ֿסווָאק

 ,ןדִיי יד ןנעק טריֿפענ גנַאל ןיוש שיטקַאֿפ טָאה עסערּפ ענוװַאלסָאװַארּפ יד סָאװ ,עצעה יד זַא

 ןזָאלבעגרעדנַאנוֿפ םוטעמוא טָאה ,-נָאלּפ רעשידִיי, רעד ןגעק ןוא ,*דנַאל סָאד ֿבורח ןכַאמ סָאװ

 ןבָאה ןרָאטַאטינַא ערענָאיצולָאװער יד ןוא ,עסַאמ רעד ןיא םעילטענ ןיוש טָאה סָאװ ,האנש יד

 רףעטעבדַא ןוא םירעיוּפ יד ןוֿפ ננומיטש עדליוו עקיזַאד יד ןענָאק ייז זַא ,ןעװעג סֿפוה דלַאב

 גנוריֿפנָא יד טנַאה רעד ןיא ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ןליצ עשיטסילַאוצָאס ערעײיז בילוצ ןצונסיוא

 ,גנוריֿפנָא עטקישעג רעײז ַא ןארַאפ זיא סע זַא ,קֿפס םוש יּתלב זיא סע םערָאװ .ןעורמוא לד ןוֿפ

 ,לשמל .ןענַאגרָא-הכולמ יד ןוֿפ ןלעֿפַאב יד יוװ ,רעסעב ןלעֿפַאב עריא טנלָאֿפ ןעמ זַא ךיוא ןוא

 וצ ךעלסילשסיוא ןעוועג ןסיוא רעלַאֿפנָא יד ןוֿפ עדנַאב יד זיא וועיק ןיא ןעורמוא יד תעב

 ךיוא לָאמַא ןוא ןבַײרטסױרַא ןדִיי יד טנעלֿפ ןעמ .ןדִיי ןוֿפ םוטננײא סָאד ןרעטשעצ

 ןייק טכַאמעגנָא טינ ןוא טוט ףיוא טעגרהרעד טינ םענייק טָאה עדנַאב עדליוו יד רעבָא ,ןגָאלש

 עטיריי ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאז יד ןוֿפ ןעמונעג טינ וליפַא טָאה יז ,הֿפרש

 ךיז ןרעּפמַא וצ ןטימעגסיוא ךיוא טָאה ןעמ :טרעטשעצ רעדָא סיורַא סאנ רעד ףיוא רעביטש

 טנָאקענ טינ טָאה יז תמחמ ,ןדניװשרַאֿפ טזומענ טָאה ײצילָאּפ יד : טכאמ-סננוריגעד רעד טימ

 ידכב ,ןניוצענקירוצ ךיז ןעמ טָאה טכַאמ רעשירעטילימ רעד רַאֿפ ןוא ,ןומה םעד ןנעק ןייטשאב

 טינ ןעמ טָאה םּוטננייא ךעלטסירק ןייק .סַאג רעדנַא ןא ןיא םישעמ-רלַאװענ דד ןבייהוצנָא דלַאב

 רסיק ןוֿפ םיאנוש יד ,ןדִיי יד ןנעק ןעמ טיינ סָאד זַא ,טנָאזעג ןעמ טָאה קלָאֿפ םעד .טרירעגנָא

 ענעטילענ ערעדנַא ןיא טעברַאעג ןעמ טָאה םעטסיס רעקיבלעז רעד טיול יונעג -- .קלָאֿפ ןוא

 *נולֿפ ערענַאיצולָאװעד ןרָאװענ טײרּפשרַאֿפ ןענַייז סיזַאֿפ ןטייוװצ ןיא טשרע .םיֿבושי ןוא טעטש

 ןקירבַאֿפ ןוֿפ םיהב-ילעב עכעלטסירק יד ןנעק ךיוא רעטעברדַא יד ןצעה וצ ידּכ לייט םוצ ,רעטעלב

 סָאװ ,םיצירּפ יד ןנעק םידעיוּפ יד ןצײרוצֿפױא ידּכ לייט םוצ ,קלָאֿפ ןוֿפ ןרָאטַאטַאולּפסקע יו

 יד ןגעק גנומיטש עטנערענפיוא יד טָאה לַײװרעד .ןליוו סרסיק ןנעק דרע יד ּפא טרנ יײז ןביג

 .דנַאלסור-םורד ןֹוא :ֿברעמ רעביא טײדּפשרַאֿפ ךיז טייקדניוװשענ רעכעלדנעטשרַאֿפמוא טימ ןְדָלֹר

 יד רָאנ ןוא ,ןדִיי ןגעק םישעמ-דלַאװג ערענעלק רעדָא ערעסערנ ןעמוקענרַאֿפ ןענַייז םוטעמוא

 :סיוא יד סא ַײב ןענַײז םוטעמוא ןוא ,ןלעטשּפָא טנָאקענ ידז טָאה רעטילימ ןוֿפ גנושימנַיירא

 ןוֿפ טינ סייװ ןעמ סָאװ ,ךעלטעלב ןוא ןטֿפירשגולֿפ ערענָאיצולָאװער ןרָאװעג טײדּפשרַאֿפ ןכָאדב

 ,ןעמַאטש ייז ןענאוו

 לולע ןענַײז סָאװ ,ןעורמוא יד ןוא ,ןדָאװענ רעליטש ,סיוא טזייװה ,זיא געט עטצעל יד

 ,םעד ךרוד רָאנ רעבָא ,ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןענייז ,טעטש ערעסקרנ יד ןיא ןכערבוצסיוצ ןעוועג

 רעריֿפ רעד ,?לטסָאמָאדעװ עיקסװָאקסָאמ , יז ןוֿפ רָאטקַאדער ,טסיצילבוּפ 'סור רעטנַאקַאב--וָאקטַאק 8

 עטסערב יד ט:העג ןװעצסָאנָאדעבָאּפ טימ םענייא ןיא טָאה ,ןרָאי רעק0 יד ןיא עיצקַאער רעמערטסקצ רעד ןוֿפ

 .ד ער -- .111 רעדנַאסקעלַא ףיוא העּפשה
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 טרעװ רעטילימ סָאד ,דנַפטשוצ .סננורענעלַאב ןימ ַא טײטשַאב רעטרע עקיזָאד יד ןיא סָאװ

 יד םוטעמוא םריֿפעגנַײא ןענַײז סע ןוא ,ןטָאברַאפ ןענַײז ןשטנעמ ןוֿפ ןעלמעזענ ,טיירנ ןטלַאהענ

 טינ סיײוװ ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ ןסאמ טריטסערַא ןרעװ םוטעמוא .ןעלטימ עשַיײצילָאּפ עטסננערטש

 ,ןדַיי ןשיװצ קינַאּפ יד ןָא טלַאה סע סָאװ ,יד אל זיא ןדנַאטשמוא יד יב .יײז טימ ןָאט וצ סָאװ

 ?קיטרָא יד טָא ץרח .לדַא םַײב ןוא ןסַאלק עכעלנעמרַאֿפ יד ַײב טײקַיײּורמוא עֿפיט ַא ךיוא רָאנ

 טָא ןטלַאהוצנַײא ףיוא ןָאטענ טינ טשינרָאג ננורינעד יד טָאה ןעלטימ:טיהרַאֿפ ןוא +טייקרעכיז

 ,גנוצײלֿפרַאֿפ א ַײב יװ .דנַאל ןוֿפ ֿבצמ ןשימָאנַאקע ןרַאֿפ ךעלרעֿפעג יױזַא זיא סָאװ ,ננונעװװַאב יד

 ךעלריטַאנ ןעײטש םיתניב .ןצײלֿפּפָא ןלָאז סעילַאװכ עקידנרעטשעצ יד זַא ,ָאד ןעמ טרַאװ ױזַא

 .רענעלק גָאט 8 סָאװ טרעװ טלעװסלדנַאה רעד ןוֿפ טידערק רעד ןוא יורטוצ רעד ,ןטֿפעשעג עלַא

 .רעד יײז ןוא טַײצסטעברַא רעבלַאה ַא טימ ןיוש ןטעברַא ןעננומענרעטנוא-קירבאפ עסיורנ ךס ַא

 זיב יו רעננעל ייז ןלעוו ,ננורעסעב עקידנרידיצעד ןייק ןעמוק טינ טעװ סע ביוא זַא ,ןרעלק

 .טיורב ןָא ןבַיײלב רעירַאטעלָארּפ רעטנזיוט רשֿפא ןלעוװ טלָאמעד זיב .ןטלַאהסיוא ןענָאק טלנ ילוי

 םעד רעביא קִיּורמוא קרַאטש זיא ננורינער יד סָאװ ,טינ שודיח ןייק רעבירעד זיא סע

 :ענ טינ ךָאנ רַאֿפרעד ךיוא ,טכידעגמוא ןעמוקעג זיא ןדִיו יד ןנעק גנונעװַאב עצנַאנ וד .ֿבצמ

 טימ ןעמרנרַאֿפ טַײצ עטצעל יד ךיז ןבָאה גנוריגער יד ַײס ןוא רסיק רעד ַײס לַײװ ,ןשטנּווו

 ןוֿפרעד טֿפרַאדעג ןבָאה ןדָיי יד ךיוא סָאװ ,סעטקעס עזעיגילעד יד ענונב ןעעדיא:ץנַארעלָאט

 ךס א ןיא יװ טקנוּפ ,ןוט וצ סָאװ טינ ענַארֿפ רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא ןעמ סייוו טציא .ןסינעג

 .ערעדנַא

 ...'צסקע רעַײא טביולרעד

 יקָאנלטק

 .ןיור ,עלרעמיַאה *8 רעהַײרֿפ וצ

 רעד ןופ ןטײקירעװש יד ןוא םַאטשּפָא ריא ,ןדִיי יד ןנעק גנונעװַאב יד, ;טֿפירשוצ

 .גנורינער רעשיסור

 ."ןטנעדיזערּפ-רעטסינימ עדייב ןפעטשוצ
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 .ודיזַאא עלדעמיַאה 'ֿפ רעהַײרֿפ ןרעה ץנעלעצסקע ןדרז

 .38.0, 'ונ 1881 ינוי ןט29--17 םעד ,גרוברעטעּפ

 !רעהַײרֿפ רענערָאבענליוװכיוה

 ענעדײשרַאֿפ ןיא רַאיײרֿפ ןוֿפ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי ףיוא תוֿפידר יד

 יד רעבָא ,טרזחענרעביא טינ תמא קילג םוצ טלָאמעד טניז ךיז ןבָאה ,דנַאלסור-םורד ןוֿפ טעטש

 -נוזַאב טציא טשרע ךיז ןזָאל ןשינעעשעג עטרעװרעיודַאב עקיזָאד יד ןוֿפ ןטַאטלוזער עשימָאנָאקע

 .טליטשעגנַײא ןענַאג ןיא טינ ךָאנ זיא גנונעװַאב ענעמוקענֿפױא יד ןוא ,ןליֿפ סרעד

 יד לו ,רעטרע ענעי ןיא רעקרַאֿפ רעד ןוא לדנַאה רעד זיא תועידי עקימיטשניײא טיוּפ

 עשידַיי יד ןציש וצ טַאהעג טינ קשח ןייק טָאה יז רעדָא דנַאטש ןיא ןעוװעג טינ רעדָא זיא טכַאמ

 :עדנַאװסיוא יד רדסּכ טסקַאװ סע .ןנָאלשעג ןצנַאנ ןיא ,ןומה ןוֿפ טייקדליוו רעד ןגעק רעניווונַײא

 לייט םוצ ןזומ דנַאל ןיא ןבַײלב סָאװ יד ןוא ,עכעלנעמרַאֿפ יד ןוֿפ סדעדנוזַאב ,ןדִיי יד ןוֿפ ננור

 ךיז ןעמענ וצ רעדיוװ ןַײא טינ ךיז יז ןלעטש לייט םוצ ,הקדצ רעכעלטנֿפע רעד וצ ןעמוקנָא ןײלַא

 .ןטֿפעשעג:סלדנַאה ערקייז רַאֿפ

 סָאװ ,אֿפונ םירעידּפ יד ןוא םיצירּפ עניילק יד ֿבצמ םעד ןוֿפ ןדַײל ןטסקיצניוװ םוצ טשינ

 יד ןריֿפוצכרוד ףיוא טידערק וצ ןעמוקוצנָא ןעגנּױװצעג ליז ןענַײז רעמוז בײהנָא טציא דָארג

 רעטרע עקינייא ןיא .רעוװש רעייז טציא ליא תואוולה ןדִיי יב ןנירק ןוא ,דלעֿפ ןֿפױא טעברַא

 ערעסערג םיצירּפ יד יב סיױרַא ןסערּפ ייז ןוא ןטנַאלוקעּפש עשיכירנ עגַאל יד טצונענסיוא ןבָאה

 יד תמהמ ךיז טַײב ןטנגעג עצ ַאג ןוֿפ עגַאל עשימָאנָאקע יד -- .ןדִיי יד רעירֿפ יוד ןשנעצַארּפ



 3 ןרָאי העק80 יד בײהנָא :עמָארגַאּפ עשיפור יד

 .רַאֿפ ,ןרערנַאװ וצ הטונ ייז ןענַײז עבט רעיײז טיול סָאװ ,םירעיוּפ עשיסור יד ןוא ,ןשינעעשעג

 ןוא דרע עַײנ ןכוז וצ חרזמ ןייק קעװַא ךיז ןזָאל ןוא ןעמייה ערעייז רעטדעדנוה יד ןיא ןזָאל

 .ןעננוננידַאב-סנ:בעל ערעקיצנינ

 ןָא ןעמוק םירעיוּפ עסרעדנַאװעגסיױא יד יװ ,לָאמטֿפַא רעטעלב יד ןרירטסינעד ןכָאװ טניז

 ייז ןרענעלַאב טרָאד :טלעג ןשָארג ַא ןָא עװקסָאמ זיב ריביס ןייק נעװ רעייז ףיוא זַײװנסַאמ

 טדעקרַאֿפ .ןבענ טינ הצע ןייק ייז טימ ךיז ןָאק עיצַארטסינימדַא עקיטרָא יד ןוא ,ןלַאזקָאװ יד

 ןעיוג םירעיוּפ יד ןענַאװ ןוֿפ ,ןטנגעג ענעי ןופ עיצארטסינימדַא יד זַא ,ָאטינ תועידי ןייק ןענַירז

 זיא יז זַא ,קיטנעק ;ןטלַאהרַאֿפ וצ גנורעדנַאװסיוא עקיזָאד יד ידּכ ןָאט סָאװ סעּפע לָאז ,קעוַא

 ,גנורעדנַאװסיוא עטנכערַאבמוא יד טָא סנטַײצַײב ןשרעהַאב וצ קיעֿפמוא ןוא דנילב ױזַא טקנדּפ

 ןומה רעד ןעװ ,דַארגטעװַאסילער ןוא וועיק ןיא יײצילָאּפ יד ןעוװעג וּתעשב זיא סע יוװ טקנוּפ

 .ןדַיר יד ןוֿפ םוטננייא ןֿפיױוא ןלצֿפעגנָא זיא

 ןוֿפ רעריֿפנָא ןוא רעצעהֿפױא יד ןנעק ןסעצָארּפ יד ןטכירענג יד רַאֿפ ךיז ןעייג ליײװרעד

 -עטקַארַאפ נונעג ןענַײז סָאװ ,ןכַאז סיורַא ךיז ןזַײװ ייברעד -- .ןדִיי ףיוא ןעמָאדנַאּפ עטצעל יד

 סענעצס עשידַאברַאב עכלעזַא זַא ,רַאֿפרעד עיטנַארַאנ ןייק טינ ןיטולחל ןביג סָאװ ןוא שיטסיר

 .ןרזחרעביא טינ ךיז ןלָאז

 רעצרוק א טימ ךָאנ ןבָאה עדנײמעג רעשידִיו רעגיה רעד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ יד ןעוו תעב

 םעד טעטסעוַאמ ןַײז דצמ םינּפ:תלבק ןקידענג סיוכרוד ַא ןוֿפ ןגינעגרַאֿפ סָאד טאהעג קירוצ טַייצ

 :עננָא יד ןרעוו ,ץעזעג ןוֿפ ץוש ןכַײלג םעד ןענַאטרעטנוא ענַײז עלַא טנָאזעגוצ טָאה סָאװ ,רסיק

 רָארוקָארּפ רעד ןוא ,ןֿפָארטש עדלימ ךעלרעכעל וצ טּפשמרַאֿפ סעצָאדּפ רעוועיק ןיא עטנָאלק

 :טנַא ןא רַאֿפ ןיײננָא טנָאקענ רעכיג טָאה סע זַא ,ױזַא טדערענ ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד תעב טָאה

 :ברעמ רעד זַא ,ןעוװעג זיא עדער ןַײז ןוֿפ ץיּפש רעד ןוא ,ננוקידלושאב 8 רַאֿפ רעדייא גנוקידלוש

 9 .דנַאלסור ןיא ןבַײלב וצ טינ רעמ יײז טלעֿפעג סע ביוא ,ןֿפָא ןדִיי יד רַאֿפ זיא ץענערג רעקיד

 :רלימ יד טקעריד ןקידלושאב וצ טינ ןָאט טנָאקענ סָאד טָאה יז טַײװ יוװ ,עסערּפ עגיה יד

 טלײטרדואדַאֿפ שודוֿפב טָאה ,טײקנזָאלענּפָא רעשירעכעדבַאֿפ ַא ןיא טכַאמ עליוויצ רעדָא עשירעט

 ,דייר 10 סוָאקַאסקא טכַאמעג קורדנַײא ןרעסעדנ ַא ךָאנ ןבָאה רַאֿפרעד .םורד ןיא ןעמָאדנָאּפ יד

 וצ הזעה יד טַאהעג ענַארֿפ:ןדִיי יד ןדערמודַא םַייב סור. ןיא ןעלקיטרַא ענַײז ןיא טָאה סָאװ

 טינ זיא האוֿפר יד זַא ,קנַאדעג םעד ןעלקיװטנַא וצ ןוא טקנוּפדנַאטש ןטרעקרַאֿפ א ןטערטרַאֿפ

 ?טכער רעד ןוֿפ גנוקיטַײזַאב רעד ןיא, רָאנ ,ןטסירק יד טימ ןדִיי יד ןוֿפ טכער יד ןכַײלגסיױוא ןיא

 ."ןדִיי יד יבנל קלָאֿפ ןשיסוד ןוֿפ טיײקיזָאל

 ביוא ןוא ,הנּכס רעלַאעד דעייז ַא ןָא טינ זיא סעירָאעט עכלעזַא ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ יד זַא

 ייר רעד ףיוא ןעמוק ןדִיי יד ךָאנ טייהננעלעג ַא ַײב ןענָאק טלָאמעד ,ןעלצרָאוװנַילא ךיז ןלָאז יז

 ןעק סע רעװ ,ןענעקייל טינ רעניײק טעװ סָאד -- ,ללכב עכעלנגעמרַאֿפ יד טצעלוצ ןוא ןשטַײד יד

 .דנַאטשוצ ןגיה םעד לסיב ַא רָאנ

 זַא ,טנייצרעביא טסעֿפ טייקיטומטוג רענערָאבעגנַײא ןַײז רָאג יײב זיא רעיוּפ רעשיסור רעד

 סע ןוא ,ץעזענ ןטיול טינ ןַײא רז ןטלַאה םיצירּפ יד זַא ןוא ,םיא םצעב רעהעג דרע עצנַאנ יד

 .ַּפָא טעװ ,טרעטשעג רעירֿפ םיא ןבָאה םיצירּפ יד סָאװ ,רַאצ רעד ןעוו ,טנעמָאמ רעד ןעמוק זומ

 .טסער רעייז םירערוּפ יד ןבעג

 עטעשריעג ןרֿפ טײקטרַאּפשעגנַײא רעד רָאנ טימ טסעֿפ ךדז ןטלַאה ןעננופעטשרָאֿפ עכלעזַא

 .םוטרעיוּפ ןשיסוד ןוֿפ לייט ןסיודג ַא ןוֿפ ּפעק יד ןיא סעיצידַארט

 ןט15 םענוֿפ ,אירגניצ וװעיק ןיא לֹוסנָאק ןשיכַײרטסע ןופ טכירַאב ןכעלריֿפסױא םעד רעטַײװ עז 9

 .29 יונ ,1881 ינוי

 טָאה סָאװ ,רעגַאל ןשיליֿפָאנַאיװַאלס םעד ןוֿפ טסיצילבוּפ רעשיסור רעטנַאקַאב --- װָאלַאסקַא ןַאװיא 0

 רע טָאה 1831 ינוי ןט6 םעד .1:{רעדנַאסקעלַא ןוֿפ הֹפוְקּת רערענָאיצקַאער רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג

 ,סקלָאפ ןטכערעג, ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןענַײז ןעמָארגָאּפ יד זַא ,לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא "סור, גנוטַײצ ןַײז ןיא

 .ד ער --- .ןדִיי ןגעק קלָאפ .שיסור םעד דצמ -ןרָאצ



 ןרָאי רעק80 יד בײהנָא ןעמָארגָאֿפ טשיפור יד 44

 רעמ ךס ַא - גנוניימ רעטנעטעּפמַאק:טינ ןַײמ טול -- טניל עעריא רעקיזָאד רעד ןיא

 -ורעג ױזַא רעד ןופ טיײקנדירֿפוצמוא רעד ןיא וליֿפַא רעדיײא ,הנּכס רעתמא ןַא ןוֿפ ץָארּפש רעד

 רעדייא ,טַײצ עננַאל ַא ךָאנ ןײנגײברַאֿפ טעװ סע זַא ,טלַאה ךיא .דנַאל ןוֿפ ץנענילעטניא רענעֿפ

 רעד ןוֿפ עיצוטיטסנַאק יד ןרעקוצרעביא ףיוא טלעטשעננַײא זיא סָאװ ,עיצולָאװער עשיטילָאּפ א

 קוקסיוא זיא סע דעסָאװ א ןבָאה ןענָאק טעװ -- רעטסומ ןשִיעּפָארײא-ֿברעמ ַא טיול -- הכולמ

 ךָאנ טימ ןֿפערטֿפױנוצ ךיז ןלָאז ייז ןעוו טרֿפב ,ןעורמוא ע שיד א דנ ַא רעבָא ;נלָאֿפרע ףייא

 ןֿפױא קילגמוא סיורנ א ןעגנערב טנָאקענ ןטלָאװ ,רסיק ןֿפױא טַאטנטַא םענעטָארענ א

 .דנַאל ןקיזָאד

 .דובּכה-תארי ןטסֿפיט ןַײמ ןוֿפ קורדסיוא םעד ץנעלעצסקע רעַײא ןָא טמענ

 .רעבנסוארט

 טקישעגרעבידַא טיײקיטכיװ ןַײז ןנעוו זיא ןנרעבנעטוַארט ןוֿפ טכירַאב רעקיזָאד רעד}

 :נוא םעד ךיוא ןוא דעטסינימ-ןרעניא 'ק ןוא 'ק ןשיכַײרטסע םעד עיצַאמרָאפניא בילוצ ןרָאװעג

 .ןרעטסינימ-ןרעניא ןשירַאנ
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 עלרעמיַאה ןָאֿפ רעהַײרֿפ ןרעה ץנעלעצסקע ןַײז

 41 ם. 'ונ .1881 טסוגױא 10--ילוי 29 םעד ,גרוברעטעּפ

 ורעהַײרֿפ רענערָאבעגליוװכיוה

 .ַאנַאֿפ םעד ןוֿפ ןכַארבסיױא עַײנ ןנעוו תועידי ןכעלטנֿפערַאֿפ רעטעלבנגרָאמ עקיטנַייה יד
 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ננַאל טינ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי יד ןגעק ננורעקלעֿפַאב רעשיֿפרָאד רעד ןוֿפ םזיט
 .דנַאלסור:םודד ןופ רעטרע ענעדײשדַאֿפ

 ענעדישרַאֿפ ןיא קיטַײצכַײלג טעמּכ טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה םיעוּתעּת םישעמ עקיזָאד יד

 רעװַאטלָאּפ ןיא ,וַאלסַאיערעּפ ןיא ןוא לָאּפסירָאב ןיא ,וועיק ַײב ןישזענ ןיא ױזַא ,רעטרע
 טדנעװעגנָא -- לָאמ ןטשרע םוצ -- רעטילימ סָאד טָאה רעטרע עטשרע ייווצ יד ןיא -- .עינרעבוג
 לָאּפסירָאב ןיא ,ןשטנעמ 10 ןישזענ ןיא -- טרָא ןֿפױא טיוט ןגיל ןבילבעג ןענַײז סע ןוא ,רעוועג

 .עטעדנּווװרַאֿפ ץוח ,ןשטנעמ 5
 ייז טרעֿפטנערַאֿפ ןישזענ ןיא ןשינעעשעג יר ןדערמורַא םַײב סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ

 טקא ןַא יו ננורעקלעפַאב רעד ןופ ןלַאֿפנָא עדליוו יד טרעדליש יז ,אימערוו ערָאװַאנ, יד טעמּכ
 יז ןוא ןדִיי יד ךרוד ננוקירדרעטנוא רעשימָאנָאקע רעד ןנעק גנוקידײטרַאֿפ רענעגנּדווצעג ןוֿפ
 רֶאנ זיא ןעמ זא ,הנּכס ןיא טינ טײשש -טייקרעכיז עכעלנעזרעפ. דעײז זַא ,רעטנוא טכילרטש
 .סנגייא ךעלגעװַאבמוא ןוא ךעלנעװַאב רעייז ןרעטשעצ וצ ןעוװעג ןסיוא

 ,עיצַאטנעמונרא רעקיזָאד רעד ןָא קידנּפינקנָא ,הזעה יד טָאה גנוטַײצ ענעֿפורעגנָא יד
 :נָא רעטילימ םעד ןלוֿפַאב טָאה טכַאמ עקיטרָא יד סָאװ ,רעבירעד רעױדַאב ריא ןגָאזוצסױרַא

 לעֿפַאב אזא סָאװ רַאֿפ ,ןוויטָאמ יד ןוֿפ גנושרָאֿפסױא עננערטש ַא טדעדָאֿפ ןוא ,רעדועג ןדנעודּוצ
 .ןרָאװעג ןבעגענ זיִא

 רעד טערו ענַארפ:ןדַיר רעטליטשעננריא סָאװטע םיוק רעד ןוֿפ גנוכַאוװפיוא עַײנ עקיזָאד יד
 רעד ַײב ןוא ,ָאד טשרעה סָאװ ,גנומיטש רעד ַײב ןוא ,גרָאז ערעװש ןפַאשרַאפ ךָאנ גנוריגער
 םּתסה ןמ ןלעװ ,דנַאלשטַײד ןוֿפ לייט ןסיורג א ןיא ךיז טײרּפשרַאפ סָאװ ,גנונעװַאב:ןטימעסיטנַא
 םענעשטנרוװענ םעד ,ןדִיי ןוֿפ גנוקיטכערַאבכַײלג רעד תֿבוטל טנַאלּפ דנַאלגנע סָאװ ,טירש יד

 .ןבָאה טינ גלָאפרע
 .דוֿבּכה:תארי ןטספיט ןַײמ ןוֿפ קורדסיוא םעד ,ץנעלעצסקע רעַײא ,ןָא טמענ

 .גרעבנעטּוַארט



 25 רָאי רעק80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד

 גיצנירּפ ןָאפ רעטיר סעדַא ןיא לוסנָאק 'נעג ןשיכַײרטסע ןוֿפ ןטכירַאב
 ,עלרעמיַאה ןָאֿפ רעהַײרֿפ ןיוו ןיא רעטסינימ:ןרעסיוא םוצ

 ,59--1150 ירנ -- סעדַא ,טַאלוסנָאק .לארענענ רעשירַאננוא + שיכַײרטסע 'ק ןוא יק -
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 ,1881 לירּפַא ןט30---18 ,סעדַא

 ורעה -רפ רענערָאבעגליוװכיוה

 ןענרֿפעג ןֿפוא ןכעלקערש א ףיוא טָאה סעדַא ןיא טניז ,רָאו ןעצ קעװַא טציא ןענַײז סע

 רעשיכירנ ןוא רעשיסוד רעד ןיא טלצרָאװעגנַײא זיא סָאװ ,ןֹדִיי וצ האנש יד קורדסיוא ריא

 טַײצ דָאירעּפ רעד זיא 1871 רָאי ןוֿפ ךָאװ:עכסַאּפ יד .טָאטש רעקיזָאד רעד ןוֿפ ננורעקלעֿפַאב

 ןוא :ביױר עשיראבראב ךרוד טנכײצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןוֿפ סעקינָארכ יד ןיא

 ןוא םיט ױזַא טקריוװענ ןבָאה ,ןעמוקַאב לָאמטסנעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקורדנַײא יד ;סענעצס-:הלזג

 .תיחּת םעד ןוֿפ החמש יד זיא רָאי ןקידרעטַײװ רעדעי ןיא זַא ,רעטימעג יד ףיוא קידנקערשנַײא

 ןעמענוצנָא טכַאמ יד ןגיוװַאב ןבָאה סָאװ ,גרָאז ךרוד ןעווענ טרעטשרַאֿפ ֿבוט - םוי . םיתמה

 .ןעלטימ:טיהרַאֿפ

 ,טרעטשענ ןרָאװעג טינ לָאמנייק ור עכעלטנֿפע יד זיא טילצנשיװצ רעננַאל רעצנַאנ רעד ןיא

 יד וצ ענונב ןזיײװסיױרַא קידנעטש ךיז טנעלֿפ סָאװ ,טײקכעלטֿפַאשנדַײל רעד ףיוא טקוקענ טינ

 ןעורמוא ןעמוקרָאֿפ ןלָאז תואנח:עכסַאּפ יד תעב זַא ,גנַאלק ַא סיױרַא זיא רָאי םעד ןיא רָאנ .ןדִיי

 רעסעדָא רעקילַײװטַײצ רעד טָאה םעד תמחמ .ןדִיי ףיוא סָארגָאּפ ַא טנַאלּפענ טרעװ סע זא ןוא

 ןַא ךרוד ןרעלקרעד וצ קיטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג ווָאקַאסרָאק:וָאקודנָאד טשריֿפ רָאטַאנדעבוג-לַארענעג

 ירַאֿפ ןרעװ ןענַאק ןעגנַאלק עכלעזַא זַא ,טָאטש רעד ןוֿפ ננורעקלעֿפַאב רעד העדרומ רעכעלטנֿפע

 .מואַאב וצ ןסיוא ןענַײז סָאװ ,גנונעדרָא רעד ןוֿפ םיאנוש ןוא ןשטנעמ עטכעלש ךרוד רָאנ טירּפש

 ,טָאטש רעד ןוֿפ רענריב עכעלדירֿפ ןוא ענענוזענטונ יד ןוֿפ רעטימענ יד ןנערוצֿפױא ןוא ןקִיור

 ןענַײז ,ור יד ץענרע ןיא ןרעטש וצ ווּורּפַא טכאמענ ןרעוו לָאז סע ןעװ ,לַאֿפ םעד ףיוא דעבָא

 :ענמוא ןלעװ רערעטשור יד ןוא גנונעדרָא ןלעטשוצנַײא םףֹּכיּת ידּכ ןעלטימ עקיטיינ יד ןעמונעגנָא

 .גנוטרָאװטנַארַאֿפ רעטסגנערטש רעד וצ ןרעוו ןגיוצעגוצ טמאז

 רעה ,סעדַא טָאטש רעד ןוֿפ רָאטַאנרעבונ רעד טָאה העדומ רעד טָא טימ ננַאהנעמַאזוצ ןיא

 טנרָאװעג ןֿפוא ןטסֿפרַאש ןֿפ וא ןבָאה סָאװ ,םיללּכ = ריֿפֿפיױא טכעלטנֿפערַאֿפ ,שטיװָאקוועל-םידּונ

 רַאֿפ סיוטש ַא ןבענ ןענָאק סָאװ ,ןעגנוטערטסיורַא ןנעק רעדָא ףױלנָא ןַא ןגעק גנורעקלעֿפַאב יד

 .ןעגנוצײרֿפױא עמענעננַאמוא ענלצנירא

 ,ןעננונערָאװ עקיזָאד יד זַא ,ןטלַאהענ טָאה גנורעקלעֿפַאב רענענוזעגטונ רעד ןוֿפ לייט א

 ןעמ לַײוװ ,ליצ םענעשטנּוװעג םוצ טינ ןריֿפ ,ןרָאװענ ןכַאדטשעגרעטנוא קרַאטש רוזַא ןענַײז סָאוו

 טעװ ןדִיי יד ןנעק ןכירג יד ןוא ןסור יד ןוֿפ טײקכעלטֿפַאשנדַײל יד זַא ,טַאהעג אדומ טָאה

 :דנַאה ריא רַאֿפ קידנרידיצעד ןעוװעג זיא טכַאמ רעד רַאֿפ רָאנ .טֿפרַאשרַאֿפ ןרעװ ךָאנ םעד ךרוד

 ףיוא םָארנָאּפ ַא ןוֿפ דיירסיוא ןרעטנוא ןלעװ רעמָאט ,ששה רעטקיטכערַאב רעקיצניװ רעד ננול

 ידּכ ,טייהננעלעג יד ןצונסיוא ,סעדַא ןיא ןַארַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטנעמעלע עשיטסיליהינ ליֿפ יד ןדָיי

 םעד .קִיּור רעבירַא זיא עכסַאּפ רַאֿפ ךָאװ יד .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא גנונעדרָא יד ןרעטש וצ

 םעד ןיא גנורעדורֿפױא עסיוועג ַא זַײװרעטרע ןריּפש וצ טניימעג ןעמ טָאה עכסַאּפ ןוֿפ גָאטנוז

 ןעמרַאדנַאשז עקידנטַײר ,ןקַאזָאק ןוֿפ גנוטײלנַאב רעד ןיא ןלורטַאּפ עשירעטילימ עקרַאטש .ןומה

 טכַאמענ םעד תמחמ טָאה סָאװ ,סעדַא ןוֿפ ןסַאנ יד רעביא ןניוצעג לָאצ רעסיורנ ַא ןיא ןבָאה

 נהונ ךיז לײמ טָאה ןֿפוא ַאזַא ףיוא .דנַאטשוצ:סננורעגעלַאב ןיא טָאטש ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד

 יוצ עסיורנ יד ףיוא טקוקעג טינ .ךָאװ:עכסַאּפ רעד ןוֿפ געט עקידרעטַײװ רד ןיא ךיוא ןעווענ

 ,ןדַיי ןוא ןטסירק ןשיװצ ןסיױטשֿפיױנוצ עכעלטנַײֿפ עניילק ןעמוקענרָאֿפ ךָאד ןענַייז ןעגנוטיירנ

 וצ ןעננַאנרעד טינ זיא םעד תמחמ ןוא טרינַאּפמיא טָאה טַארַאּפַא:סננוקיטשדעד רעד רעבָא

 .תומוהמ עדעסעדנ



 ןרָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ צשיסור יד 26

 ןוֿפ .רעַירֿפ ּפֶא טמעטָא גנורעקלעֿפַאב יד ןוא ,םוס םוצ ךָאװ:עכסַאּפ יד ןיוש טיינ טציא

 ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןענַײז סָאװ ,ןעגנולַײװדַאֿפ:סקלָאֿפ יד טביולרעד דעדיװ ןענַײז ןָא ןנרָאמ

 ןעמ ןוצ ,ייד ץרעמ ןט13 ןזיב ןט1 ןוֿפ סעֿפָארטסַאטַאק רענדוברעטעּפ עקידנלסײרטֿפױא יד טניז

 ןעמ טעוװ ,רעדיוװ םורַא ױזַא טמוקַאב גנורעקלעֿפַאב יד סָאװ ,גנולַײװרַאֿפ רעד ךדוד זַא ,טֿפָאה

 ךָאדבסיוא םעד ןטיהרַאֿפ ןענַאק ןעלטימ עוװיסעדּפער עטקערליד ךרוד יו רעכעלריטַאנ ןוא רעכנירג

 .רעטימעג לייט ןיא טלצרָאװעגנַייא זיא סָאװ ,ןדיי ןנעק האנש רעד ןוֿפ

 עשיֿפַארנעלעט ןעמוקעגנָא ןטכענ ןענַײז עינרעבוג רענָאסרעכ ןיא דַארנטעװַאסילעי ןוֿפ

 ןעמוקעגרָאֿפ ,גָאטשרענָאד ןוא ךָאװטימ ונַײהד ,תואגח:עכסַאּפ יד וצ ןענַײז טרָאד זַא ,תועירי

 ...ןריי ףיוא ןלַאֿפנָא עטסנרע

 וויזַאא טביולרעד

 גיצנירּפ ןָאֿפ רעטיר
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 ;(גוצסיוא) סעדַא ,טַאלוסנָאק לַארענעג רעשירַאננוא:'רטסע 'יק ןוא 'ק

 .12--1349 'מונ .1881 יַאמ ןט16--ןט4 ,סעדַא

 .רעהַײרֿפ רענעריובענליוװכיוה

 םיט ןוֿפ סרעצעה לָאצ עסיורג א ןעמוקעגנָא רעהַא ןענַײז קירוצ נעט עכעלטע טימ..

 טָאה ןעמ .סרעדיֿפלדער ןוֿפ עלָאר יד ןעמונעגרעביא ןבָאה סָאװ ,עװקסָאמ ןוֿפ וליֿפַא ,דנַאלסוד

 רעווש זיא ,סדעריֿפ:לדער יד ןוֿפ ןרָאװעג טריטסערַא ןענַײז לרֿפיױװ ;ןמ 1000 ךרעל טריטסערַא ָאד

 ףיוא ןלַאֿפוצנָא רָאנ טינ זיא גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןוֿפ קעווצ רעד זַא ,ןטלַאה עקינייא .ןנָאז וצ

 טקרעמַאב רעבָא זומסע ןצנעדנעט עשיטסילַאיצָאס ָאד ןגיל דוסי ןיא זַא רָאנ ,ןדִיי יד

 עשידִיי ערענעלק ןוא ערעמערָא יד ןגעק רעמ ןערועג גנוגערפיוא יד זיא טדנעװעג זַא ,ןרעוו

 :ַאשעג טציא זיב ןענַײז עכַײר ןוא עכעלנעמרַאֿפ יד ןוֿפ ןעניזַאנַאמ ןוא רעזַײה יד ;ןטֿפעשעג

 .ןרָאװעג טעווענ

 עשידִיי ןוא ןרעװלָאװער טימ טגרָאזַאב ךיז ןבָאה ןדִיי ליֿפ זַא ,ןוֿפרעד טדער ןעמ...

 .ןקידײטרַאֿפ וצ ךיז ידּכ לָאירטיװ טימ ןעיורֿפ

 גיצנירּפ .ֿפ .ר :טעמתחעג

 .13--1395 'מונ ,1881 יַאמ ןט21--ןט9 ,סעדַא : (נוצסיוא)

 !רעהַײרֿפ רענעריובעגליוװכיוה

 :רעביא ןיוש ןענַײז תוסיֿפּת עקיטרָא יד יװ תויה .דעטַײװ רָאֿפ ָאד ןעמוק ןטסערַא יד...

 סעקרַאב עסיורג 4 ןיא טצעזעגנַײרַא יאמ (ןט3) ןט15 םעד טניז עטריטסערַא יד ןרעװ ,טלוֿפעג

 ייברעד טָאה'מ ןוא ןליזַאטכַאנ עניה יד ןיא עיזיוועד ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ןטכענ ...ןװַאה ןיא

 .ןאמ 850 טריטסערַא

 ..טלעטשענּפָא םוקלוֿפ טָאטש ןיא לדנַאה רעד ךיז טָאה ענַאל רעקידנשדעה רעד תמהמ...

 .ןסַײרֿפױא טנעמַאמ עדַאיל ַא ןעק סָאװ ,ןאקלּוװ א יװ סיוא טציא טעז סעדַא

 גיצנירפ .פ .ר :טעמתחענ



 27 ןרָאי רע80 יד ֿבײהנָא ןעמָארגָאֿפ עשיטור יד

 םירגניצ וועיק ןיא לוסנָאק ןשיכַײרטסע ןוֿפ סעמַארגעלעט ןוא ןטכירַאב

 עלרעמייה ןָאֿפ רעהַײרֿפ ןיוו ןיא רעטסינימ:ןרעסיוא םוצ
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 :(גוצסיוא) אירגניצ לוסנָאק ןוֿפ ט כי ר ַא ב

 1541--8. 1 1881 .15 יונ ,1881 יַאמ ןט2 םעד ,וועיק

 ןמיײדטשַאב סָאװ ,ןדִיו עקיטרָא עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ תועודי עטַאװירּפ ענעמוקַאב טרול...

 :טעװַאסילעו ןיא עטעדנּוװרַאֿפ עקינייא ןוא ןטענרהרעד 1 רָאנ ןנעװו ןעגנודלעמ עלעוציֿפָא יד

 יד ךרוד ןענַײז יברעד ןוא געט ירד טרעיודעג סָארְנָאּפ רעדַארנטעװַאסילעי רעד טָאה ,דַארג

 גג.ןרָאװעג טעדנּוװרַאֿפ ןוא טעגרהרעד ןדִוי 100 ךרעל םירעיוּפ
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 : רעטסינימ-ןרעשיוג םיצ אורגניצ לוסנַאק ןוֿפ ע מ ַא ר געל עט

 .1881 (לירּפַא 27) יַאמ ןט9 ,וועיק

 .ןיוו עלרעמייה ןָאֿפ רעהַײרֿפ ץנעלעצסקע ןַײז וצ

 ,ןָא ירֿפ ןטכענ ןוֿפ רָאֿפ ָאד טמוק סָאװ ,ןטֿפעשעג עשידִיי ףיוא טסָארנָאּפ םעד תמחמ

 ייז ,טַײלסטֿפעשעג ןוא ןטנַאקירבַאֿפ ערעזדנוא ןכַשמ וצ םַאזקדעמֿפידא ץנעלעצסקע רעַײא ךיא טעב

 ,הרוחס ןרעויל ןוֿפ ןטלַאהּפָא לַײװרעד ךיז ןלָאז

 אירנניצ
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 :1881 יַאמ ןט10 םעד ,רעטלַאהטַאטש ןשיצילַאנ םענוֿפ עמ א ר ג על עט ַא ןוֿפ עיּפָאק

 ףיוא םָארנָאּפ םעד ןגעוװ אירגניצ לוסנאק ןוֿפ גנולייטטימ עשיֿפַארגעלעט עקיטכענ לד

 ןוֿפ ןֿפָאלטנא ןענַייז סָאװ ,היאר-ידע ןוֿפ טקיטעטשַאב טציא טרעװ {וועיק ןיא} ןטֿפעשעג עשידִור

 סָאװ ,םישעמ:דלצווג יד ןגעוו ןלייצרעד ייז 12,קסישטָאלָאוודַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא ןוא תוֿפידר יד

 טעגרהעג יקסדָארב ןעמָאנ ןטימ ריקנאב רענעעזעגנָא ןַא זיא ,רעביא טיג'מ יו .ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז

 ןבילבעג ןענַייז רעטילימ ןוֿפ גנושימנדידַא וד ןוא טכַאמ רעד ןוֿפ עיצנעוודעטניא יד גב;ןרָאװעג

 טניז רָאֿפ ןעמוק ןשינעעשענ עכעלנע .םירעיוּפ עשיסורסיורג ןענַײז רעמענ:לײטנָא יד .הלועּפ ןָא

 ןרעמַאק:סלדנַאה עקיטרָא יד םעד ןגעװ ןסיוו וצ ביג ךיא .דַארגטעוװַאסילעי ןיא נעט עכעלטע

 .הרוחס ןקיש ןוֿפ ןטלַאהוצּפָא ידּכ

 יקצָאטָאּפ

4 

 :1881 יַאמ 14 ןוֿפ ,דָארב ןיא וקסעלַאכימ רַאסימַאק:יצילָאּפ ןשיכיירטסע ןוֿפ עמארנעלעט

 : (10 ?םונ ,1881 יַאמ 11 ,וועיק ןוֿפ) טעדלעמ ַאירנניצ לוס:ָאק 'ק ןוא יק רעד

 טרעוװ םעד ןנעוו .וועיק םודא טעטש יד ףיוא ךיז טײרּפשרַאֿפ ןדִיי ןנעק עצעה לד.

 ןיא .גושטנעמערק ןוא עווַאטלָאּפ ,ווָאגינרעשט ,עקנירעמשז ,ווָאטסַאֿפ ,וָאקליסַאװ ןוֿפ ןדלַאמענ

 ורעיק ןיא .רעלַאֿפנָא יד ןגָאלשענּפָא עטצעל יד ןבָאה ,ןדִיי ךס ַא ןעניוװ סע ּדֹו ,וועשטידראב

 ."ןדנּוװשרַאֿפ טינ זיא ןעגנונעדרָאמוא עַײנ דַאֿפ ָארומ יד רעבָא ,קזור םוקלוֿפ טציא זיא אֿפוג

 טעגרהרעד זיא דַארגטעװַאסילעי ןיא םָארגָאּפ ןתעב ;עקיטכיר ןייק טיג ןיטולחל זיא העידי עטצעל יד 1

 .'ד ע ר---טעדנּוװרַאֿפ טכעלטע ןוא (װערַאטָאלָאז) דַיי 1 ןרָאװעג

 ,(עיצילַאג) ךַײרטסע ןוא דנַאלסור ןשיװצ עיצנַאטס-ץענערג ַא 2

 ,'ד ע ר--.,קיטכיר טיג ןיטולחל רַאֿפ ט?עטשעגסיױרַא ךיז טָאה העידי עקיזָאד יד 5



 ןרָאי ר:80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד 28

 רעטסינימ = ןרעסיוא םוצ .ַאירנניצ לוסנַאק ןוֿפ ט כי ר ַא ב ןרעננעל ַא ןוֿפ ןגוצסיוא

 .20 ימונ ,1851 יַאמ 13 םעד ,װעיקל

 ,ריֿפסױא םוצ ןעמוק טכער טימ ןעמ ןעק ײצילַאּפ רעד דצמ גנוטלַאה רעצנַאנ רעד ןוֿפ...

 11 ץרש ריא רעטנוא רָאֿפ טמוק ננורעטשעצ יד זַא

 רעריֿפנָא יד זַא ,ןעגנַאלק טרעהעג ךיא בָאה 13,לָאדָאּפ ןֿפיוא ןעוועג ןיב ךיא תעב ןיוש..,

 ןייק עװקסָאמ ןוֿפ טקישענ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעקרעװטנַאה ןעוװועג ןענַײז גנונעװַאב רעד ןוֿפ

 ךיוא ןוא גָאט םעד ןיא ןענַײז ןעננַאלק יד טָא .ןדִיי יד ףיוא ןלַאֿפנָא יד ןכַאמ וצ ידכב וועיק

 9 ועיק עיצנבטס-ןַאב רעד ףיוא ךיז ןבָאה נעט עקיזָאד יד ןיא .ןדָאװעג טקיטעטשַאב ןנרָאמ ףיוא

 רעקסרוק םעד טימ ןרָאֿפעג ןענַײז סָאװ ,רעטעברַא קיטנָאק ,ןרישזַאסַאּפ טימ סענָאנַאװ ריֿפ ןענוֿפעג

 .רעהַא ןעמוקעגנָא ךָאד נעוװמוא ןַא ףיוא ןענַײז ייז זַא ,טניימ סָאד .וועיק ןייק גוצ

 ןכאמ וצ םאזקרעמֿפױא רימ ביולרעד ןוא דנַאטשמוא םעד ףיוא בנַא ךרדב ןָא זַײװ ךיא

 ןרָאװעג טריֿפענכרוד ָאד זיא ןדִיי ןנעק גנונעװַאב:ץעה עצנַאנ יד זַא ,ףיורעד ץנעלעצסקע רעַײא

 תיורעד .ץנענולעטניא רעד ןוֿפ ןשטנעמ תועמשמ טריֿפעננָא ןבָאה סע סָאד ,ןַאלּפ ןסיוועג ַא טיול

 ןה ,עליוויצ יד ןה זַא ,םיא םיוא ןזיוועננָא ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,טקַאֿפ רעד ךיוא תורע טנָאז

 יױזַא םָארנָאּפ ןיא עטקילײטַאב יד וצ גָאט םעד ןיא ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה טכַאמ עשירעטילימ יד

 .ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג שממ ךיז טָאה סָאד זַא ,ןזָאלעגּפָא ןוא דלימ

 ןוא עסעה ןָאֿפ רָאטַאנרעבונ רעד ,ןלעטנערד טנַאנעטײל-ינעג ,רָאטַאנרעבוג:לַאדענעג רעד

 ןוֿפ טלגנירענמורַא ,לָאדָאּפ ךרוד ןרָאֿפעגכרוד לָאמ עקינייא ןענַײז טעניבונ רעטסַײמצילָאּפ רעד

 רָאטַאנרעבונ = לארענעג רעד זַא ,טליײצרעד רימ ובָאה היאר-ידע ...ךַאװ-ןקַאזָאק רעקרַאטש ַא

 ןוא ,"קיור טבַײלב ,רעדניק, :ןומה םוצ ןֿפורענוצ םיטש רעטרעהענ םיוק ַא טימ טָאה ןלעטנערד

 ןיא ןעלטיה יד ןֿפרָאװעג ןוא יירשעג--ַארוה, ןסעלײרֿפ ַא טימ טרעֿפטנעעג םיא טָאה ןומה רעד

 םיא ןעמ טָאה עסעה ןָאֿפ רָאטַאנרעבונ םעד דצמ גנורעדָאֿפֿפױא רעסעלנע ןַא ףיוא .ךייה רעד

 ."ןדִיי יד ןעניד טסליוו וד ןוא רַאצ םעד ןעניד רימ, :רעביא טינ'מ יװ ,טרעֿפטנעענ (ןומה ןרֿפ)

 טָאה ,קינוװָאקלוּפ = ײצילָאּפ ַא טריֿפעגנָא טָאה סע סָאװ ,דרעֿפ ףיוא לײטּפָא + ײצילָאּפ א

 .דרעווש יד טימ סַאנ:רעדנַאסקעלַא רעד םיוא ןומה םעד ןבַײרטעצ טװּורּפעג נָאטַײב רענייז ַא 4

 םיא ןוא רענייטש טימ ןֿפרָאװרַאֿפ רַאֿפרעד םיא ןומה רעד טָאה ,רעביא טיג'מ יװ ןוא ,ךעלדייש

 ןענַײז סָאװ ,ןטַאדלָאס עשידִיו עקינײא ןבָאה ,רעביא רעטַײװ טינ'מ יו .ּפָאק ןיא טעדנּוװװרַאֿפ

 עבלָאק רעד טימ ּפעלק ןבעגעג ,טָאברַאֿפ ןֿפױא טקוקעג טינ ,ןלײט:עידעטנַאֿפניא יד ןשיווצ ןעווענ

 ןכלעוו וצ ,לײטּפָא - רעטילימ רעד ;ןלַאֿפעגנָא יז ףיוא ןומה רעד זיא רַאֿפרעד ןוא סקיב ןוֿפ

 .ןָאטעג טשינרָאנ רַאֿפרעד רעלַאֿפנָא יד רעבָא טָאה ,ןרעהעג יז

 סעומש ַא טַאהעג ךיא בָאה {יַאמ ןט9 םעד ,גָאטנָאמ} גָאט ןקיבלעז םעד גָאטימרַאֿפ ..

 רעוועיק םַייב טידש ןעמענרעטנוא ןגעו ץייר ר"ד ןלוסנָאק ןשטַילד} דנַאלשטַײד ןוֿפ ענעלָאק ןטימ

 וצ ךיז ןבָאה סָאװ ןדא ָאד ןענ וו סָאװ ,רעגריב ערעזדנוא ןצוש וצ ידּכ רָאטַאנרעבונ:לַארענעג

 ןבָאה ,רעגייז ַא 5 ,גָאט ןקיבלעז םעד ןיוש זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .טדנעוװעג ןיוש זדנוא

 טכוזַאב ירַאנילַאמ 'ה טנענַא .רַאלוסנָאק רעשיזיוצנַארֿפ רעד ךיוא זדנוא טימ ןוא עדייב רימ

 ןשירַאלוסנָאק ןוֿפ רָאינעס סלַא ,קייר לוסנָאק רעד .ןלעטנערד ינעג ,רָאטַאנרעבונ:לַארענעג םעד

 :אנרעברנ-ינעג םעד ץנעלעצסקע ןַײז טרעלקרעד ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה ,וועיק ןיא סוּפרָאק

 ןסעצסקע יד ביוא ,לַאֿפ םעד ףיוא ןעלטימ ןעמענוצנָא םיא ןטעב ןעמוקעג ןענַײז רימ זַא ,רָאט

 205 46ז 28מ26מ 114/{טמ 466 2011251 2246 זמגמ 1{ 2608/ 468 :לַאניגירָא ןיא 4

 5ס2|ט58 216ה6מ !6תתּסתַג 0295 016 26ז5:סזט88 3216: 0668 568042 61101216

 ,וועיק ןופ טָאטשרָאּפ



 479 ןרָאי רע80 יד ּבַײהנָא ןעמָארגַאֿפ פשיסור *ד

 קרַאטש זיא ןומה ןשיװצ תמהמ ,רעדנעל ערעזדנוא ןוֿפ רעגריב ףיוא ךיוא ןטײרּפשרַאֿפ ךיז ןלעוו

 ןעמ טעװ ,ןדִיי יד ןוֿפ ןנעמרַאֿפ סָאד ןכַאמ ֿבורה טעוו'מ יו םעדכָאנ זַא ,גנַאלק רעד טײרדּפשרַאֿפ

 ."ץעמעינ, םעד רַאֿפ ,רעדנעלסיוא יד רַאֿפ ךיוא ןעמענ ךיז

 עלא ,ןרעה ענַײמ, :טרעֿפטנעעג ןלעטנערד רָאטַאנרעבוג:לַארענעג רעד זדנוא טָאה םיודעד

 תועידי ענעמוקעגנָא ַײנ יד טיול ;ןרָאװעג ןעמונעננָא ןענַיײז ,ןײלַא טעז ריא יוװ ,ןעלטימ עקיטיינ

 1פ."טסנרע רעקיצניוװ גנונעדרָאמוא יד זיא

 ןופ טָאטשרָאֿפ ַא) עקוועימעד ןיא זַא ,טכַאמענ םַאזק-עמֿפױא םיא טָאה ירַאנילָאמ דעה

 רעדיוװ ךיז ןבָאה {ןדִַיי רעטנליוט ליֿפ ןענילו סע ּוװ ,ןקידבאֿפ-עקוצ יד טימ תונכשב ,וועיק
 .רעבונ-ינעג רעד טָאה םעד ףוא .רעדנעלסיוא ליֿפ ןעניווו טרָאד זַא ןוא ןעיירעביור ןביוהעגנָא

 רַאֿפ לעיצעּפס ןעלטימ ןייק ןעמעננָא טינ ןעק ךיא ,ןרעה ענַײמ, :טרעֿפטנעעגנ ןלעטנערד רָאטַאנ

 יד ,ץנעלעצסקע. :רָאטַאנרעבונ-לַארענענ םוצ טנָאזעג ךיא בָאה םעד ףיוא 17."רעדנעלסיוא דד

 ,טָאטש ןיא רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןוֿפ ןקַארשעגנָא רעייז ןענַײז רעגריב עשירַאננוא-ךַילרטסע

 בוח ןַײמ רַאֿכ ךיא טלַאה רעבירעד .ןציש ייז לָאז ךיא ןטעב ןוא ,דהַּפ ןיא רימ וצ ןעמוק ליז

 טָאה ןעלטנערד רָאטַאנרעבוננעג רעד .*ץקנעלעצסקע דעַײא ןוֿפ ץוש םעד ייז ןרידנעמָאקעד וצ

 יעג ןעמונעננָא ןענַײז ןעלטימ עכעלנעמ עלַא ,ןרעה ענַיײימ, :טנָאטַאב רעדיוװ ףיורעד הבושתב

 זדנוא וצ טדנעװעגנ דעדיוו ךיז רע טָאה ,ןײנקעװַא םַייב ןטלַאהענ ןבָאה רימ תעב ןוא 15.-ןרָארװ

 19..."עקירעיורט א ענַאל יד זיא ,טעז ריא יו ,ןרעה ענַײמ, :רעטרעוװ יד טימ

 איר נניצ :טעמחהעג

 :(נוצסיוא) רעטסינימ-:ןרעסיוא םוצ לוסנַאק רעוועיק ןוֿפ ט כי רַא ב
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 .22 'מונ ,1881 יַאמ ןט16 םעד ,ווציק

 טײרּפשרַאפ רעצעה יד ךרוד ןענַײז םירעיוּפ יד ןשיװצ זַא ,םעד ןנעוװ ָאד ןדייר עלַא ..,

 יד טביולרעד ןֿבָאה לָאז רַאצ רעד זא ,טנָאזעג טרעו'ס עכלעוו ןיא ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןרָאװעב

 .ןדִיי ףיוא ןלַאפנָא

 ַאיר נניצ ; טעמתחעג
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1. 8 1710-1. 

 ,גרעבמעל ןוֿפ טכירַאב םעד |?ןעמעוו} טימ טלייט רעטסינימ:ןרעסיוא רעשיכַיורטסע רעד

 קסישטָאלָאװ ןיא ןדִיי ןגעק עצעה רעד ןנעװ ,עיצילַאג ןיא דעטלַאהטַאטש סםעד ןוֿפ

 : (4463 'םונ ,י*ד יַאמ ןטפ--ןט18 ןופ) וועיק ןוא

 מעל עקיטרָאד יד זַא ,ןדלָאמעג טכירַאב ןקיזָאד םעד ןיא טרעװ ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ

 ףראד'מ רעכלעוװ וצ ,גנופייטטימ עלעיצנעדיפנָאק א ןעמוקַאב טָאה עיצקעריד-יײצילָאּפ |רעגרעב

 ,ערענָאיצולָאװעד:לַאיצָאס יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןזיירק עסיוועג ןיא זַא ,שיטּפעקס ןעיצַאב ךָאד ךיז

 ,טננעג:ןטַאּפרַאק ןופ ןרעניַארקוא} רענעטור יד ןשיוװצ ןפורוצסיורַא קנאדעג רעד ןעמוקענפידא זיא

 ןיא יװ ךעלנע ,םיצירּפ ןוא ןדִיי ןגעק םירעיוּפ יד ןופ גנונעוװַאב ַא ןרַאגנוא ןוא עוצילאג

 הנמלַא יד ,ַאקסװָארַאמָאק עטעירנעה ןיפערג עסיוועג ַא תוכילש ַא ןבָאה לָאז םעד וצ .דנַאלסוד

 יד טציא זיא ןיפערג יד .יקסווָארַאמָאק טרעבלַא ףפַארג ,1863 ןיא רעריפ:ןטנענרוסניא םענופ

 .ַאיצָאס ןופ םקנופפערט ַא זיא סָאװ ,סַאנ:-רעקעב רעד ףיוא ,ןיוו ןיא עפַאק ַא ןופ ןירעמיטננייא

 .ןװַאלס ןופ סרעדנוזַאב ,ןטנעגַא עשיטסיפ

 :שיזיױצנַארפ ןיא טגָאזעג סע טָאה ןלעטנערד 'נעג 6

 1/ס991615, 100465 165 תמספטז58 26068541/65, ססזמוװס טסטפ 16 ץסעס2, 508? ןקז1565. 10'ג75
 168 םסטט61/65 1600365, 16 46801016 65+ זמסותפ 9786.

 17 ןא165516015, ןס תס קטופ קגפ קז6ת0/6 668 זתספטזספ 56012168 קסטז 165 61:289615.

 15 1169916טז5, 100169 168 זוסּפט;65 ןק05512168 5004 ןנ1965

 19 ןןס9516טז5, ססתוחוס טסט5פ 16 ץסעץס?, 18 511024/ .ה 684 171916
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 עלרעמויה ןָאפ רעהיירפ רעטסינימ:ןרעסיוא םוצ

 ,28 'מונ ,1881 ינוי ןט14 םעד ,וװעיק

 !ורעהַײרפ רענעריובענליוװכיוה

 רעשירִיי רעד ןבענענ טָאה רסיק רעשיסור רעד טעטסעיַאמ ןַײז סָאװ ,הֿבושּת עקידענג יד

 -ענלַא ןַא טכַאדבעגנַײרַא טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא גרובצניג ץַארָאה ןָארַאב ןטימ שארב עיצַאטוּפעד

 הֿבושּת רעד ןיא ןעז ןליוו סָאװ ,ןדִיי עניה יד ןופ רעטימעג ענעלַאפעג יד ןיא גנוק;ורַאב עניימ

 רעד ןופ .ןרעהפיוא ןלעוו יײז ןנעק תוֿפידר ענעכָארבעגסוא יד זַא ,עיטנַארַאג עטסרעכיז יד

 :ערנַאב עטפרַאשרַאפ יד קנַאד ַא ,ןרָאװעג טשינרָאנ זיא ןדִיי יד ןופ המחנ רעטרַאװרעד רעקיזָאד

 20...וועיק ןיא ןרֶיי ןופ טכערניוװ םעד עגונב ןעמונעננָא סנטצעל טָאה'מ סָאװ ,ןעננוצענ

 שאירדנני צ לוסנָאק
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 װעיק ןיא סעצָא רּפ סעד ןגעוו אירנניצ לוסנַאק ןוֿפ טכירַאב רעלוֿפ

 ,ןרעסיוא ןיפ ןוא זיוה ןכעלרסיק ןופ רעטסדנימ 'ק ןוא 'ק םעד ץנעלעצסקע ןַײז וצ

 .ןיו ,עלרעמייה ןָאפ רעהַײרֿפ ןרעה

 .29 'ונ ,1881 ינוי ןט15 םעד ,ווציק

 !ןרעהײרֿפ רענעריובצענליווװכיוה

 ןקיטרָא ןרַאפ ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא ןענַײז ינוי ןט4--יַאמ ןטס93 םעד ןוא יַאמ ןטס30--18 םעד

 ןסעצסקע יד ןיא רעמענלײטנָא יד ןנעק ןעננולדנַאהרַאפ עטשרע יד טכירענזינרק ןשירעטילימ

 ,לרדּפַא ןטס97 ןוא ןטס96 םעד וועיק ןיא ןעמוקענרָאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי ןגעק

 יד ןיא ןוא געט ענעי ןיא טריטסערַא טָאה ײצילָאּפ יד סָאװ ,ןדיווידניא יד ןופ לָאצ יד

 יײז ןוֿפ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,טרעדנוה עכעלטע ןוא טנזיוט ןפָארטַאב טָאה ,עקידרעטַײרד

 םורַא נעט עכעלטע ןיא ,רעטיר ןוֿפ ץימש טימ ןרָאװעג טּפָארטשַאב ןענַײז יז יוו םעדכָאנ ,ןענַײז

 זיהסעּפורג ןרעוו טריטסעדַא ןבילבעג ןענַײז סָאװ יד .ילרפ רעד ףםיוא ןרָאװעג ןזָאלעגסױדַא

 .טכירענ ןרַאפ טלעטשעג

 ןדלעמ וצ דוֿבּכ םעד טַאהעג בָאה ךיא יײװ ,ןענַײז ןסעצסקע יד וצ רעציײדנָא עתמא יד

 גָאט ןטייווצ ןפיוא ,20 'מונ ח"פד ןט13 ןוֿפ טכירַאב ןקינעטרעטנוא ןַײמ ןיא ץנעלעצסקע רעַײא

 .דנַאל ןיא רעטַײװ טעברַא:סננורעטשעצ רעייז ןנַארטוצרעבירַא ידכב ,ןדנּוװשרַאפ תומוהמ יד ןוֿפ

 ןיא טּפשמענ ןרעוװ סָאװ ,ןשטנעמ יד ןשיוװצ ןכוז וצ טסיזמוא ןעוועג רעבירעד טלָאװ סע

 ןטס26 םעד ןבָאה סָאװ ,ענעי ןכַײלנ סָאד ןוא ןעננונעדרָאמוא יד ןוֿפ רעציירפיוא עתמא יד ,וועיק

 ,לָאדָאּפ טָאטש לײט ןטשרעטנוא ןיא ןסעצסקע יד וצ סלוּפמיא םעד ןבענעג לידּפַא ןטס97 ןוא

 ידּכ ,ץַאלּפ ןופ ןדנּוװשרַאֿפ טַײצ רעטכער רעד וצ ןענַײז ןוא טריפעגנָא ןעורמוא יד ןבָאה סָאװ

 ,ןטקעיבָא-לַאֿפנָא עקידרעטַײװ ףיוא טײקיטעט רעייז ןנַארטוצרעבירַא

 סָאװ ,ןדיווידניא ענעי ךיוא סיוועג ןעניפעג טינ ךיוא ןעמ טעוװ עטגָאלקעגנָא יד ןשיוװצ

 טימ ,וועיק ןופ ןסַאג ענעדײשרַאֿפ ןיא קידנריּפשסיױא ןעגנַאנענמורדַא נעט עקיזָאד יד ןיא ןענַײז

 ןעגנַאגעגנַיירַא ןענַײז ןוא ,טנעה יד ןיא ,ןרעו טרעטשעצ ןֿפרַאד סָאװ ,תוריד עש דיי ןוֿפ תומישר

 א לעני יי = - = כעס שטראמט 7 שש עי. ינ

 ,ןזַײװנָא ַײברעד ףרַאד ןעמ .װעיק ןוֿפ ןדִיי ןקישוצסורַא *זַאקוא , םעד ןגעװ םיטרּפ ןעײג רעטַײװ 9

 ןציש וצ ידּכ ,גרוברעטעּפ ןיא טירש ןעמונעגרעטנוא םוירעטסינימ.ןרעסיוא עשיכַײרטסע סָאד טָאה יַאמ בײהנָא זַא

 יסערָאק יד *?ג5 .סעדַא ןוא װציק ןיא סרעדנוזַאב ,דנַאלסור ןיא ןעניֹוװ סָאװ ,ןדִיי עשירַאגנוא:שיכַײרטכע יד

 טימ װעילַאנגיא רעטסינימ-ןרעניא םעד ןוא סריג רעטסינימ.ןרעסיוא ןשיסור םעד ןשיװצ םעד ןגעוו ץנעדנָאּפ

 עמָארגָאּפ עשידִ;י.יטנָא יד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ , יד ןיא ןלעטנערד רָאטַאנרעבוג-נעג רעװעיק םעד

 ,(93--91 ימונ) 38--37 יז ,2 'ב ,(1923 ,*טַאדזיסָאג, ,'סור) "דנַאלסור ןיא



 81 ןרָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד

 טקיױרַאב ןוא םירחוס עשיסקַאדָאטרָא-טינ עכעלטסידק ענעקָארשעגדעביא לייט ןוֿפ ןעמָארק יד ן'יא

 יד ןריטַאולּפסקע סָאװ ,ןדִיי ןגעק רָאנ טדנעוועג זיא גנו:עװַאב יד זַא ,גנורעכיזדַאֿפ רעד טימ יז

 ןעגנושלעפ ךס א ןעוועג םרונ ןוא טײקמעדָא טכַארבעג יײז ןבָאה ןוא דנַאל ןוֿפ ננורעקלעפַאב

 ןענָאק עטנָאלקעגנָא יד ןשיװצ .המהלמ רעשיקרעט-שיסור רעד תעב הכולמ רעד ןוֿפ ןדָאש םיצ

 ךיז נעט עטנָאמרעד טֿפָא יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עדמערֿפ ענעי ןעניֿפעג טינ ןפוא םישב ךיוא ךיז

 ןלָאז ייז ,ןטעבענ ךעלֿפעה ייז ןוא קיטַאשטשערק ןֿפױא םירחוס עשטינד עקינייא ריב ןדלָאמענ

 .רעדליב עקיליײיה ןעמָארק ערעייז ןוֿפ רעטצנעֿפ יד ןיא ןלעטשסיורַא

 סָאװ ,ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא ענעי טינ סיוועגנ ךיוא ךיז ןעניֿפעג עטנַאלקעננָא יד ןשיווצ

 ,סרעטכעווזיוה יד ַײב טרעדָאֿפעג ןבָאה ןוא טָאטש רעטנעצ ןיא רעזַײה לויט ןיא ןעמוקעג ןענַײז

 טסיזמוא טלָאװ ןעמ ,טרָאװ ןייא טימ .םינכש עשידִיי יד ןוֿפ ןעמענ יד ןזַייוװנָא ייז ןלָאז יז

 ןבָאה ייז יוװ סעדכָאנ סָאװ ,ענָאלָאקילֿפ רעד ןוֿפ רעדילנטימ יד עטנָאלקעננָא יד ןשיזוצ טכוזעג

 ידּכ ,ןרָאװעג םלענ ייז ןענַײז ,טעטשרָאפ יד ןיא ןוא וועיק ןיא ןעגנונעדרָאמוא יד ןפורעגסיורַא

 :לַארענעג דעד ןעװ תע ב ,דנַאל ןיא רעטַײװ ןדִיי ףיוא ןעמָארנָאּפ ןריזינַאגרָא וצ

 ןטס28 םעד טשרע טָאה ,ןלעטנערד טנַאנעטײל:לַארענענ ,רָאטַאנרעבונ

 ןיא (אימע רװח עיָאנעיִאװ) דנַאטשוצ:םַאנסיוא טרימַאלקַארּפ ?ידּפא

 .ור 9 י ק

 סע יװ ,ןענַײז ,טכירעג ןראפ ןרָאװעג טכַארבעג טציא זיב ןענַײז סָאװ ,עטגָאלקעגנָא יד

 ,טַײצ רערעצריק רעדָא רערעננעל טניז ָאד ןעניווו ,ןסורסיורנ לייט ןטסערנ םוצ ,סױדַא ךיז טזליוד

 -םָארגָאּפ יד ןופ סרעפיולכָאנ יד סָאד ןענַײז יד טָא .רעמענ:ןיולנָאט ןוא רעטעברַא ,ןסקָאדָאטרָא

 :ליוו יד ןיא ןוא גָאט ןטנָאמרעד םעד ןיא ןעמינעגֿפױנוצ ייז טָאה ײצילַאּפ יד סָאװ ,סעקישטש

 ןַיײז וצ אצוי ידּכ ,טציא ןוא ,ןסעצסקע וצ ןרָאװענ טצעהענֿפױא סָאד ןענַײז ייז ,נעט עקידרעט

 יד רַאֿפ ףָארטש יד ןעמוקוצּפָא ףיוא טמיטשַאב יז ןעמ טָאה ,טלעװ רעטריזיליוװיצ רעד רַאֿפ

 :לושַאב יד ןוא ,טריזינַאנרָא ײז ןבָאה ןרָאטקַאֿפ ערעקיטכע מ סָאװ ,םישעמ עלַאטורּב

 .גייצעג עדנילב יוװ טריֿפענסיױא יײז ןבָאה עטקיד

 ,סערעטניא םוש ןײק טַאהענ טינ רעבירעד טלָאװ ןשטנעמ יד טָא ןגעק סעצָאדּפ רעד

 טלָאװ רָארוקָארּפ רעד ןוא ןטקַאֿפ עקיטכיװ טכַארבענסױדַא טינ טלָאװ גנולדנַאהרַאֿפ יד ביוא

 זַא ,רַאֿפרעד תויַאר ערעכיז יוװ ןעניד ןענָאק סָאװ ,ןעקנַאדעג טנַאזעגסױרַא לַאזסטכירעג ןיא טינ

 ,הכולמ רעד ןוֿפ לייט ןקידֿברעמ:םורד ןיא ןכָאדבעגסיױוא ןענַײז סָאװ ,ןעמָארנָאּפ עשידִיי יד תעב

 ןטלָאװ ייז ןעו ,טנעמָאמ א יא גנולעט ש עדויסַאּפ ַא ןעמונרַאֿפ גנוריגע ד יד טָאה

 .טקיטשרעד ןרעוװו טנָאקעג גנירג

 רָאיַאמ-ינעג רָארוקָארּפ רעשירעטילימ רעד טָאה יַאמ ןט31 - ןט19 ןוֿפ גנוציז רעד ןיא

 גנוגעװַאב רעד ןוֿפ וויטָאמ רעד זַא ,ןגערֿפוצּפָא טינ טקַאֿפ א יװ טלעטשעגקעװַא ?!יקצינלערטס

 ,טריטַאטסנָאק ךַײלנוצ ןוא ,ןדִיי יד ךרוד גנורעקלעֿפַאב דעקיטרָא רעד ןוֿפ עיצַא:ַאולּפסקע יוד זיא

 טש רע ןוא גנונעװַאב רעד ןוֿפ טַײװ ןבילבענ ןענַײז ןטסילַאיצָאס יד זַא

 2ףענַאטשענוצ ריא וצ ײז ןענַײז רעטעּפש

 ןייא ןוֿפ רעקידײטרַאֿפ ַא יװ ןטָארטעגסױרַא זיא סָאװ ,יקסװעילרדנַא טַאקָאװדַא רעד

 לַאֿפ םעד ןיא ןענַײז ןעגנובערטש ענַײז םגה זַא ,רָארוקָארּפ םעד טרעֿפטנעענ טָאה ,דצ ןליוויצ

 גנוניימ ןַײז טימ ןַײז םיּכסמ טינ ןֿפוא םושב ךָאד רע ןָאק ,סרָארוקָאדרּפ םעד סָאװ ,עקיבלעז יד

 .ָארּפ רעשירעטילימ סלַא טמירַאב -- (רעטַײװ 'לגֿפ) װ ָאקיגל ע רט ס ןַײז ףרַאד :תוצט ַא 1

 טעגרהרעד 1833 ץרעמ ןט18 םעד :;ןרענַאיצולַאװער עשיסור יד ןגעק ףמַאק ןקידתוירזכַא ןַײז טימ רָארוק

 רעגָאיצולָאװער רעטמירַאב רעד טקילײטַאּב ןעװעג זיא טקַא-רָארעט םעד ןיא) סעדַא ןיא ײז ןופ ןרָאװעג

 .'ד ע ר -- .(ןירוטלַאּכ

 וועיק ןיא םָארגָאּפ םעד ןגעװ טרָאּפַאר ןַײז ןיא װָאסַיַאטוק ףַארג ןוֿפ םעד ןגעװ גנונײמ יד *?גרֿפ 22

 ,2 יב ,(1923 ,'סור) "דגַאלסור ןיא ןעמָרגָאּפ עשידִיייטנַא יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ, יד ןיא 'בונ רעװעיק ןוא

416=-417, : 

 (31) ןטֿפיכש לשיכַאטסיה



 ןרָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגַאֿפ עשיטֹור יד 402

 : ןעו .ךערבדַצֿפ םעד ןוֿפ עטכישענ יד ןרעדליש ליוװ ןוא ךערברַאֿפ םעד ןוֿפ ןוויטָאמ יד ןגערו

 ןהיטַאמ יד ןרירוצנָא ןביולדעד טינ ןוא ןסיײדדעביא םיא טלָאװענ ףיורעד טָאה דַארוקָארּפ רעד

 יד ןוֿפ גנוקידלושאב 'ד טדעדָאֿפ רע זַא ,טרעֿפטנעעג יקסוװעיערדנַא טָאה ,ךערברַאֿפ םעד ןרֿפ

 ןֶא תמחמ ,ךערבדַאֿפ ןוֿפ ןוויטָאמ יד ףיוא ןֿפוררַאֿפ ךיז רע זומ רַאֿפרעד ןוא ,עטנָאלקענכַא

 -רעד רָארוקָארּפ רעה רעד .ךערברַאֿפ ןייק ןַײז טלַאמענ טינ ךָאד ןָאק דנאטשוצ ןוויטקעיבוס א

 ,טּפױהַאב רעבָא רע ,האנש רעלַאנָאוצאנ ןוֿפ טמאטש גנונעװַאב עשיטימעסיטנַא יד זַא ,טרעלק

 :ַאולּפסקע הוּכמ .עלָאר עטסנעפק יד טליּפשעג לַאֿפ ןקיטציא ןיא טָאה האנש עלַאנָאיצַאנ יד זַא

 טָאה עטנַאלקעגנָא יד ןוֿפ רענײא ןייק זא דלַאב יװ ,ןַײז טינ דייר ןייק רָאנ ָאד ןָאק עיצַאט

 .טלעטשעג תולדב ןבָאה םיא ןלָאז ןדִיי זַא ,טינ טענעט רענייק ןוא טנָאמרעד טשינרָאנ םעד ןגעדד

 עקירעביא עלַא ,רעניווונייא עקיטרַא 4 רעדָא 3 רָאנ ןענַײז עט:ָאלקעגנָא 94 ןוֿפ עּפורג רעד ןוֿפ

 *ַאולּפסקע ןַא ןנעװ טדער ןעמ .טינ אשמד:ענמ םוש ןייק ןדִיי טימ ןבָאה סָאװ ,ןסורסיורג ןעניײז

 ,ָאטינ ןענַײז ןדִיי ןייק ווו ,טרָאד ךיוא ןַארַאֿפ זיא עיצַאטַאולּפסקע ַאזַא רעבָא ,ןדִָיי ךרוד עיצַאט

 ןגעק גנומיטש עכעלטנַײֿפ יד זא ,טלַאה רע .סרעקנעש ןוא סרערַאנּפָא ןַאדַצֿפ (ךָאד) ןענַײז סע רעבָא

 עקידֿברעמ יד ןיא טרירטנעצנָאק דלַאװעג רעביא יז טָאה ןעמ סָאװ ,ןוֿפרעד ךיז טמענ ןדִיי יד

 -עדרָאמוא יד ףיוא טכירעג טינ ךיז טָאה רענייק זַא ,טּפױהַאב רָארוקָארּפ רעד ביוא .סעינדעבוג

 סָאװ ,ןרעלקרעד ןעמ ןָאק יױזַא יוװ ָאט ,טיירנעגוצ ןעוועג טינ וצרעד זיא קלָאֿפ סָאד ןוא ,ןעגנונ

 :עוַאב יד זא ,טּפױהַאב (רענדעד רעד) רע !ןעמוקעגֿפיױא םיצולּפ יױזַא ןענַײז ןעגנונעדרָאמוא יד

 ענענוזעג טכעלש 60 זיב 50 ךרוד ןרָאװעג טיײרנעגוצ זיא יז זַא ,טריזינַאנרָא ןעוועג זיא גנרג

 ןבָאה ייז רעדייא ,ךיז ןשיװצ ןדערּפָא ,ןעמענֿפױנוצ ךיז טזומעג ןֿפוא לכב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעלמ

 ,לַאזטכירענ ןוֿפ ןײנסױרַא ןלעוו ייז ןעוו ,עטקידלושַאב יד זַא ,קיטיינ זיא סע .ןוט וצ ןביױהעננָא

 ייז דלַאביװ ,סכעלצעזענ ןייק ןעוועג טינ סיוכרוד זיא ץכעוט רעייז זַא ,ןעזנייא סָאד ןבָאה ןלָאז

 .גנַאלרַאֿפ ןַײז טיײטשַאב ןירעד ןוא -- ,ןעורמוא לד ןיא לײטנָא ןעמונעג ןבָאה

 ןעמונעג רעדיוו רָארוקַארּפ רעד טָאה דצ ןליוװיצ ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ייווצ ןוֿפ סעדער יד ךָאנ

 .ןעננוריֿפסױא עטכַארבענ ןביוא סיקסוועיעדדנַא טַאקָאװדַא םעד ןגערֿפוצּפָא ידכב ,טרָאװ סָאד

 ,ךיז טשודיח דצ ןליוויצ םעד ןוֿפ רעקידײטרַאֿפ רעה רעד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע

 ןַײז ןעמ ןָאק עטעדניברַאֿפ רעבָא .רָארוקַארּפ םעד ןיא ןטעדניברַאֿפ ןייק טינ טניֿפעג רע סָאוו

 לַאֿפ םעד ןיא ,ךַײלנ רעקינײװ רעדָא רעמ ןענַײז ןליצ יד ןעװ ,טלָאמעד רָאנ

 רעטַײרװ רע טָאה} יקסװעיערדנַא רעה .ןדײשרַאֿפ ןיטולחל ןליצ עדעײז ןענַײז רעבָא

 דומ זומ ןעמ ןוא ,ןסערעטניא עשידִיי יד ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ ַא יװ ןטָארטעגסיורַא זיא {טגָאזעג

 ןַײז ךייש זיא סָאװ ;ֿבוח ןַײז טריֿפעגסױא קיטֿפַאהנסיװעג טרּפ םעד ןיא טָאה רע זַא ,ןַײז

 ןעמ זַא ,שטנּווד ןַײז טימ םיּכסמ םוקלוֿפ ךיוא רע זיא ,ןדִיי יד ןוֿפ גנורירטנעצנָאק רעד ןגעוו גנוניימ

 --.ֿברעמ ןיײק רעגניֿפ ןטימ קידנזַײוז רָאנ--,{דנַאלסור} חרזמ ןייק סָאװ יד אל ןצעזרעבירַא ייז לָאז

 .רעמ ןײק ,ץענערנ ןרעביא ,ןיהַא ןעלקעּפדעבידַא ןצנַאנ ןיא יז לָאז ןעמ זַא

 ןבָאה װָאקינלעדטס דָאיַאמ - לארענעגנ דָארוקָאדּפ ןשירעטילימ םעד ןוֿפ רעטרעו יד טָא

 עיצַאטוּפעד א טָאה קירוצ נעט עכעלטע טימ סָאװ ,רַאֿפרעד עיצַאסנעס ערעסערג ַא ךָאנ טכַאמענ

 :רָאֿפ רעוועיק ַא) ?קוװעימעד ןוֿפ רחוס ןשידִיי ןטכאענ ןײמענלַא ןא ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא

 ןוא ןלעטנערד רָאטאנרעבונ-לַארענעג םעד טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןָאסלענעצאק ןעמָאנ ןטימ (טָאטש

 ןענָאק ןלָאז (ןדִיי יד) יײז ידּכ ,ןעלטימ עוװיטַארטסינימדא עסיוועג ןעמענוצנָא םיא ַײב ןטעבענ

 ָאד ןענָאק .ןדִיי יד ביוא זַא ,טרעֿפטנעעג יז ןלעטנערד 'נעג טָאה ,עקוועימעד ןיא ןבַיײילב רעטַײוו

 טלעטשענ םיא טָאה עיצַאטוּפעד יד ןעוו ןוא .סילשורי ןײק ןײג ײז ןלָאז ,ןבַײלב טינ

 םיסומ רע טָאה ,גנורינער רעד ןוֿפ שינעביולרעד יד ףיורעד ןגירק ןלעוו ןדִיי יד יצ ,לנַארֿפ יד

 ,טעדוב . :לָאמ עכעלטע טרזחענרעביא טָאה ןוא ,ןעװעלַאשז טינ סָאד יײז טעװ ןעמ זַא ,ןעוװעג

 .ןירז טעװ סע ,ןֵייז טעוװ סע ,ןַײז טעװ סע -- *טעדוב ,טעדוב

 לייט ,קידלוש רַאֿפ ןרָאװענ טנעקרענָא ןענַײז עּפודג רעטשרע רעד ןוֿפ עטגָאלקעגנָא יד

 ןוא הֿבנג רעטושּפ ןיא לייט ,טײהרעטדערענּפָא טינ רעצעלּפ עכעלטנֿפע ףיוא ור יד ןרעטש ןיא

 ,עמרוט רָאי 3'/ וצ רענייא ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ןענַײז ןוא ,ייצילָאּפ ןוֿפ ןלעֿפַאב יד ןגלָאֿפ טיִנ



 43 ןֹרָאי רעפ0 יד בַײהנָא ןעמָארנָאֿפ עשיסור יד

 ןוֿפ טַײרֿפַאב ןרָאװעג ןענַײז 7 ןוא טסערַא ןכָאװ 3 וצ 4 ,םישדח 2 וצ 8 ,רָאי 112 וצ 3

 .ףָארטש

 רעד ןרָאװעג טריֿפעג רעטַײװ טכירעג = רעטילימ ןיא זיא ינוי ןט4--יַאמ ןטס93 םעד

 ןסס27 ןוא ןטס96 ןוֿפ ןסעצסקע יד ןיא דעמענ:לײטנָא יד ןוֿפ עּפורנ רעטייווצ ַא ןגעק סעצָארּפ

 .לרדּפַא
 ייווצ ןיא עטנָאלקעגנָא יד טליײטעננַײא רָאדוקָארּפ רעד טָאה תודע יד ןרעהסיוא ןכָאנ

 .-עטולימ ןֿפױא ןלַאֿפעגנָא ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא ןוא ,טביורעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ונייהד ,ןלייט

 ,ןימה םעד טצײרעגֿפױא טָאה עטנַאלקעגנָא יד ןוֿפ רענייא זַא ,טדישטַאטסנַאק יברעד טָאה רע

 וצ זיא סע; :ןעידשענ טָאה רעטייוװצ ַא ןוא ,דרעֿפ ןוֿפ ןַאטיּפַאק א ןֿפרַאװוּפָארַא לָאז ןעמ

 וצ זדנוא ןעמוק דעטיװָאקסָאמ יד ןעװ.:ןדיייד ןקידײטרַאֿפ וצ טעּפש

 .ןדִיי יד וצ ףוס ַאןכַאמ דימ ןלעװ ףליה

 טמוק ץעזעגֿפָארטש ןשירעטילימ םעד טיוּל זַא ,ףיורעד ןזיווװעגנָא טָאה רָארוקָארּפ רעד

 רַאֿפ ןרעװ טמיטשַאב טֿפרַאדַאב יז טלָאװ לַאֿפ םעד ןיא סָאװ ,ףָארטשטיוט ךעדברַאֿפ ַאזַא רַאֿפ

 ,םיאנת עדעדנוזַאב יד טכַא ןיא ןעמענ זומ ןעמ דלַא ב יו רעבָא ,ןשטנעמ טנזיוט

 טינ ףָארטש ַאזַא ןנעװ ןעק ןעננונעדרָאמוא יד ןֿפורענסיורַא ןבָאה סָאװ

 לַײװ ,רעטקַארַאכ ןטסנרע ןַא רעייז ןעמדנעגנָא ןבָאה ןעגנונעדרַאמוא יד םנה ,ד ײר ןײק ןַײז

 :ענעג םעד ןוֿפ עטעדַאק רעד ןיא רענײטש ןֿפרָאװענ ןעמ טָא ה השעמ תעשב

 .אֿפרנ דָאטַאנרעבונ-לאר

 עטסקיטכיט יד ןוֿפ רענייא ,ווָאסורוא טשריֿפ טדערעג טָאה ןעננורעלקרעד יד טָא ךָאנ

 ןייא ןוֿפ גנוטעדטרַאֿפ יד ךיז ףיוא ןעמונענ קידנרָאֿפכרוד טָאה סָאװ ,ןטַאקָאװדַא רעוועקסָאמ

 טָאה רע ּוװ ,עדער רעװיטקעיבָא גנערטש ַא ךָאנ .טכירעג ןשירעטילימ םעד רַאֿפ דצ ןליוויצ

 ךיוא רָאנ ,ןדִָיי עגונב סָאװ יד אל ךעלרעֿפענ רַאֿפ ןעננונעדרַאמוא ענעמרקענרָאֿפ יד טנכײצַאב

 סע זַא ,גנוקרעמַאב רעד טימ עדער ןַײז טקידנעעג רע טָאה ,טֿפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ענונב

 טינ ןרָאט םישעמ עכלעזַא זַא ,גנוגַיײצרעביא יד ןֿפודוצסױרַא סדעטכיר יד ףיוא בוח ַא םגיל

 .דנַאל זָאלטכער ןייק טינ זיא דנַאלסור זַא ןוא ,טֿפָארטשַאבמוא ןבַײלב

 טנערײלעגריֿפ ךָאנרעד זיא סָאװ ,עּפורנ רעטייווצ רעד ןנעק טקַא:סגנוקידלושַאב םעד ןיא

 ןעװעג ןענַײז םישעמ עשירעכעדבדַאֿפ יד זַא ,ןכָארטשענרעטנוא -ָארוקָארּפ רעד טָאה ,ןרָאװעג

 :ניא עקירעביא יד ןוֿפ ןנעמרַאֿפ סָאד זַא ןוא ,ןדַיי ןנעק ךעלסילשסיוא טדנערועג

 ,ןטלעז ןעמ טָאה ןענַאזרעּפ עלעיצוֿפָא ןנָאלשעג זַא ,טרירענ טינןבילבענ זיא רעניוװ

 זיא סע רָאנ ,ננוקידײלַאב רעכעלנעזרעּפ ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג טינ טָאה סָאד ןוא

 :עררָאמוא יד ןוֿפ ננוקידדרעטנוא רעד ןגעק דנאטשרעדיװ א ןעװענ

 ךיז ןלָאז עסַאמסקלָאֿפ רעד ןשיוװצ זַא ,ןזיוװעגסיױרַא טינ ךיז טָאה סע זַא ךיוא ןוא ,ןע גנונ

 :רלֵאֹּפ זיא סע ערעסָאװ טַאהעג ןבָאה ןלָאז סָאװ ,סַאלק ןטנעגילעטניא ןוֿפ ןשטנעמ ןענוֿפעג ןבָאה

 רָאטַאנרעבונ:לַארענעג םעד ךרוד ןרָאװענ ןבענענרעביא ןענַײז עטנָאלקעגנָא יד .ןקעווצ עשיט

 ןעמ ידֹּכ ,1879 לירּפַא ןט5 ןוֿפ לעֿפַאב ןטסכעהרעלַא ןוֿפ דוסי ןֿפױא טכירענ ןשירעטילימ םעד

 רַאֿפ ונייהד ,טײצסנירק א ףיוא טלעטשעגנַײא ןענַײז סָאװ ,ןֿפָארטש יד ןדנעװנָא יז ןגעק לָאז

 ןוא רעזַײה עשידִיי ףיוא ןלַאֿפנָא וצ טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנונעדרָאמוא ןיא ןעמענ לײטנָא

 רעשוײצילָאּפ ןוא רעשירעטילימ רעד ןנעק דנַאטשרעדיװ םעד רַאֿפ ןוא ,ןגעמרַאֿפ רעיײז ןביור

 .ַאב 2 ןרעוו םעד ןשיװצ ןוא ,גנונעדדָא ןלעטשוצנַײא עבַאנֿפוא יד טַאהענ טָאה סָאװ ,טכַאמ

 .טֿפַאשרעריֿפנָא ןיא טקידלוש

 טדערעג טָאה ,יַאמ ןט24 םעד ןרָאװענ טריֿפעג רעטַײװ זיא סעצָארּפ רעד יװ םעד ךָאנ

 רעציזרָאֿפ רעד טָאה ךָאנרעד ,דצ ןטקידעשעג ַא ןופ רעטעדטדַאֿכ רעד יוװ ??קרנרעּפָאק טַאקָאװדַא

 .גֹוזַאב ,דָיי ַא גנומצטשּפָא רעד טול ,טַאקָאװדַא רעװעיק רעטנַאקַאב ,(וועל) קינרעּפוק : רעקיטכיר 5

 םעד ןגעװ סעצָארּפ ןֿפױא ךיוא טַאקָאװדַא סלַא ןטָארכעגסױרַא ,דנַאלסורםורד ןיא רעלוּפָאּפ ןעװעג סרעד

 ,'ד ַצ ר --- ,1903 ןיא םָארגָאַּפ רעווענעשעק
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 רעקידיײטרַאֿפ ןרַאֿפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,וָאקוסרַאב טַאקָאװדַא םעד םרָאװ סָאד ןבעגעג

 ןרָאװעג זיא ץעזעגסגירק רעד זא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע .עטנָאלקעננָא יד ןוֿפ

 טדנעװעננָא ןרעװ רע ןָאק רעבידעד ;קירּפַא ןטס28 םעד טרימַאלקָארּפ

 - אב ץעזעג יּפ לע עטנָאלקעגנָא יד ןטלָאװ םעד תמחמ ןוא ,טנעמָאמ ם עד טניז טשרדעע

 .טכירענ ןכעלטנײװענַא דַאֿפ טלעטשעג ןרעװ טֿפרארַא ד

 רעננערטש ןרעװ עטנָאלקעגנָא יד זַא ,רָארוקַארּפ ןוֿפ גָאלשרָאֿפ ןֿפױא קידנֿפורדַאֿפ ךיז

 רע טָאה ,טַײצ רעקיורמוא ןַא ןיא רָאֿפ ןעמוק ןעגנונעדדָאמוא יד לֵַײװ ,רַאֿפ-עד טֿפָארטשַאב

 עקיזָאד יד ןבָאה עטקידלושַאב יד זַא ,ןעניז םעד ןיא גנוניימ ןַײז טגָאזענסיױרַא

 ןרעדָאֿפ סרענָאמ עליוויצ יד ןוֿפ רעטערטרַאּפ יד .ןֿפורעגסיורַא סינ טַײצ עקיורמוא

 רעד רַאֿפ ננוטכַא ןעמוקַאב ןלָאז עטנַאלקעגנָא יד ידכב ,גנוֿפָאדטשַאב ערעדנוזַאב ַא

 עסיורג ןטילעג ןבָאה ןטנעולק ערעײז לֵַײװװ ,רַאֿפרעד ףיורעד ןעײטשַאב ייז ןוא ,טייקכעלצעזעג

 וקזיה

 ,רַאֿפרעד שינעעזנייא רעדנוזַאב א ףיוא טײטשַאב טַײז ןַײז ןוֿפ (רעקידײטרַאֿפ רעד) רע

 ,ןדִיי יד ןגעק גנוגעװַאב רעד רַאֿפ װיטָאמ ַא ןַײז טזומענ ךָאד טָאה סע לַײװ

 עליוויצ יד ןוֿפ ןוא ללכב ןדִיי יד ןוֿפ ךס ַא ןדַײל רעירֿפ טזומעג ןבָאה עטנָאלקעגנָא יד ןוא

 .טרֿפב סרענָאמ

 ןדנעווּוצנָא ךעלצעזענמוא זיא סע זַא ,עטקידלושַאב יד ןוֿפ רעקידײטרַאֿפ םעד ןוֿפ הנעט יד

 םעד ןרָאװעג טמיטשאב זיא גנוריֿפנַײא ןַײז סָאװ ,1879 לירּפַא ןט5 ןוֿפ ץעזעג ןשירעטילימ םעד

 ללכב זיא ,ןטס27 ןוא ןטס26 םעד ןרָאװעג ןַאטענּפָא ןענַיײז סָאװ ,ןכערברַאֿפ ףיוא ,לירּפַא ןטס8

 ,וצרעד ןניווװַאב דָאטַאנרעבונ:לַארענעג םעד ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד .טעדנירגַאב םוקלוֿפ שידירול

 ןוֿפ טײקננערטש יד טכַײלנרַאֿפ ןעמ ןעוו ,םענייק רַאֿפ דוס ןייק ןַײז טינ ןֿפראדאב

 טָאה רע סָאװ ,טײקנבענענכָאנ רעקידשודיח רעד טימ גנומיטשַאב רעד טָא

 דיווטעי ןדנעוװּפָא ןֿפוא םעד ףיוא ליוװ רָאטַאנרעבונ:לַארענעג רעד .ןעורמוא יד תעב ןזיוװעגסױרַא

 טסעגרַאֿפ רע .רעגניֿפ יד ךרוד ךַאז רעד םיוא טקוקעג טָאה יז זַא ,ננוריגער רעד ףיוא דשח

 יד תעב טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא ,טינ דוס ןיײק רעמ םענייק רַאֿפ זיא סע זַא ,יברעד רעבָא

 עג טרּפ םעד ןיא רע טָאה ,טײקיביגכָאנ ענעבירטעגרעביא ַאזַא ןזיװעגסיודַא ןעורמדא

 :עּפ ןוֿפ ןרָאװעג ןבענעג םיא ןענַײז סָאװ ,סעיצקורטסניא יד טגלָאֿפ

 .גרוברעמט

 רעד עגונב קסּפ ןַײז טגָאזעגסױרַא יַאמ ןטס24 םעד טָאה טכירעג עשירעטילימ סָאד

 נָא 2 ,לררּפַא ןטס97 ןוא ןטס26 ןוֿפ ןעננונעדרָאמדא יד ןיא רעמענ:לײטנָא יד ןוֿפ עּפורג רעטייווצ

 ןיא רָאי 10 ףיוא רענייא ,טעבדַא-סגנוטסעֿפ רָאי 20 ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ןענַייז עטנָאלקעג

 עשירעטילימ סָאד .טסערַא םישדה ייווצ ףיוא 3 ,ריביס ןייק ןקישדַאֿפ ףיוא 2 ,רָאי 6 ףיוא רענייא

 םעד טגנײלעגרָאֿפ ,ןדנאטשמוא עקידנרעדלימ ערעדנוזַאב יד טכַא ןיא קידנעמענ ,טָאה טכירעג

 רַאֿפ ףָארטש יד ןטיברַאֿפ טָאה רעטצעל רעד ןוא ,ןרעדלימ וצ ףָארטש יד רָאטַאנרעבוג:לַארענעג

 םענייא רַאֿפ ,ריביס ןייק ןקישרַאֿפ ףיוא 4 רַאֿפ ,טעברדַא:סננוטסעֿפ רָאי 4 ףיוא ןטנָאלקעגנָא ןייא

 .טסערַא שדוח ןייא ףיוא 3 רַאֿפ ןוא רָאי 1 ףיוא םענייא ראֿפ ,סעטָאד עשיטנַאטסערַא דָאי 1:1/ ףיוא

 ,רָאטַאנרעבונ:לַארענעג םעד ןוֿפ גנולדנַאה רעד ןיא הריה ס עטלוב ַא סױרַא טערט ָאד

 טלעטשעג עטנָאלקעגנָא יד טָאה רע .ןעזרַאֿפ טינ יז ןעמ רָאט ענַאל יד ןרעלקוצֿפױא ידכב סָאװ

 ערעננערטש םינּפ לֹּכ לע יד טיול ןעמוקסיוא לָאז סָארטש יד ידּכ ,טכירעג ןשירעטיפימ ןרַאֿפ

 רעד טָאה ,ןצעזענ יד טול טּפשמענג טָאה טכירעג עקיזָאד סָאד ןעוו רעבָא .ןצעזעג עשירעטילימ

 ןפָארטש יד ןוֿפ גנורעדלימ רעסיורג וצ קידשודיח בנַא רעד ךרוד אֿפונ רָאטַאנרעבוג:לַארענעג

 וצ ךיז טָאה ןײלַא רע סָאװ ,ןצעזעגנ יד ןוֿפ ננוקריװ יד טכַאמעג טשינוצ

 .ט ד נ עו ע ג ײז

 רעטנערעגֿפױא רעד טימ טנכערעג ַײברעד ךיז םּתסה ןמ טָאה דָאטַאנרעבוג:לַארענעג רעד

 ,תונעט ענערירֿפוצמוא יד ןיא שקירדענסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןסורסיורג יד ןוֿפ גנוניימ רעכעלטנֿפע
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 ןכַאמ ֿבורח לָאז ןעמ ,רשוי ןײק טינ זיא סע זַא ,קלָאֿפ ןשיוצ ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ

 .ןדִיי בילוצ תוחּפשמ עדעײז ןוא ןטסירק עסקָאדָאטרָא

 טָאה סָאװ ,"ןי אילוועיק, טַאלב עלעיציֿפָא סָאד וליֿפַא סױרַא טגָאז גנוניימ עקיזָאד יד

 ןוֿפ עיצּפירקסבוס ַא ןטלַאּפש ענַײז ףיוא טנֿפעעג וועוק ןיא ןדיי ןנעק ןסעצסקע יד ךָאנ דלַאב

 טימ טסייה סָאד ,םָאדגָאּפ ןשידִיי םעד תעב ןטילענ ןבָאה סָאװ ,ןטסירק ענעי תֿבוטל תוֿבדנ

 ןעמענ רַאֿפןדָאװענ טריטסעדַא ןענַײז סָאװ ,ןטסירק ענעי רַאֿפ ,רעטרעוװ ערעדנַא

 ןוֿפ תוריד ןייק ןעוװעג טינ ןענַײז סע םעדָאװ ןדִיי ןנעק ןסעצסקע יד ןיא לײטנָא ןא

 .טרעטשעצ רעדָא טבױרַאב ןַײז ןלָאז סָאװ ,ןטסירק

 עטסכעלרעֿפעג יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב סעּפורג ייווצ עטשרע יד ןיא ןענַײז סע יו םעד ךָאנ

 ןגעק ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ןרילרַאֿפ ,לירּפַא ןטס97 ןוא ןטס26 ןוֿפ ןסעצסקע יד ןיא רעמענ-לײטנָא

 ירַאֿפ ןייק רעמ עטקידעשַאב יד ןלעװ ַײברעד ,ננוטַײדַאב רעדיווטעי סעּפורג עקידרעטַײװ יד

 .ןקיש טינ ךיז ןופ רעטערט

 ,טקַאֿפ רעד זַא ,ןדלעמ וצ קינעטרעטנוא ץנעלעצסקע רעַײא ךיז ךיא ביולרעד הֿפסוה ַא יו

 טינ ןבָאה ןטסיליהינ יד זַא ,סעצָארּפ ןטשדע םעד תעב טנעקדענָא טָאה רָארוקָאדּפ רעד סָאװ

 ,ןענַאטשעגוצ רעטעּפש טשרע ןענַײז יז זַא ןוא ןדִיי ןנעק גנונעװַאב רעד ןיא קלח ןייק טַאהעג

 עכלעוו ,עיצַאמטלקַארּפ א ןיא םעד ןנעוװ טשרע ןענָאמרעד עטצעל רד סָאװ ,ןוֿפרעד ןעננורדעג זיא

 ןעננונעדרָאמוא יד ףיוא ךיז ייז ןֿפורדַאֿפ ריא ןיא סָאװ ןוא לירּפַא ן=ס28 ןוֿפ עטַאד יד טנָארט

 ןיא ןרָאװעג ןענוֿפעג זיא סָאװ ,עיצַאמַאלקָארּפ רעקיזָאד רעד ןיא .לירּפַא ןטס27 ןוא ןטס26 ןוֿפ

 טניֿפעג ןוא 21,ליױּפַא ןטס28 םעד ןרָאװעג טריטסערַא זיא סָאװ ,וועיק ןיא יירעקורד רעמייהעג ַא

 רַאֿפ ,ןעגנונעדרָאמוא יד ןרֿפ רעמענ:לײטנָא יד ןֿפדָאװעגֿפױא טרעװ ,טכירעג ןוֿפ ןטקַא יד ןיא ךיז

 עטיסרר ןארַאֿפ ןענַײז ,ךעלרע ןטּפשמ לָאז ןעמ ביוא םערָאװ ,בַײלקסיױא ןָא ןדיי ןגָאלש ייז סָאוװ

 יב סיוא ןניײז ,דָיי רעד יװ רענרע רעטעבדַא םעד ןביורדַאב סָאװ ,ןטנַאקידבַאֿפ רעדָא םירחוס

 ;רעטעֿפ ןוא רעבָארג ץלַא ןרעװ ןוא לאטיּפַאק א ןָא ךיז ןבַײלק ,תיצמּתה םד ןטצעל םעד םיא

 ענעי ַײב רָאנ ןדַיי עמערָא יד ַײב טינ ןעװעבאר ןעמ ףרַאד רעבידעד

 ןכעלטרא עקַאט ןוא ,ןנָאלש ןיא ןיוש טיינ סע ןעוו. :רעטַירװ טייג ךָאנרעד ..."ס ר ע גײ ז טול ב

 טולב רעזדנוא ןוֿפ לַאטיּפַאק רעייז ףיונוצ ךיז ןראש סָאװ ,קלָאפ ןופ רענייזסיוא עקיזָאד יד ןופ

 ערעזדנוא טקידײטרַאֿפ סָאװ ,גנוטלַאדַאֿפ עכעלטיא ןגָאלש ךיוא ןעמ זומ טלָאמעד ,סייווש ןוא

 ןוֿפ גנורעטשעצ רעד תעב) רענָאילימ ןקידרעוװטשינ א רַאפ קלָאֿפ ןֿפױא ןסיש טזָאל ןוא דעקינַייּפ

 יד ריא טעז ָאד טָא .(ןומה ןֿפוא ןסָאשענ רעטילימ סָאד טָאה לידּפַא ןטס27 םעד זיוה סיקסדָארב

 ."טכער ערעזדנוא רַאֿפ ןלעטשנַײא ךיז ,רעדירב ,דימָאל .סעקדנָארַאּפ עַײנ

 ,גנורערַאֿפ דעֿפיט ןַײמ ןוֿפ קורדסיוא םעד ץנעלעצסקע רעיא טקיליוװַאב

 .ַאירנניצ

 ןרָאװעג טקישענוצ םוירעטסינימ:ןרעסיוא םענוֿפ זיא טכ'דַאב רעקיטכיוװ רעקיזָאד רעד}

 .ןןשירַאננוא םוצ ךיוא וו ,רעטסינימ-ןרעניא ןשיכַיירטסע םוצ
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 :רעטסינימ-ןרעסיוא םוצ אודנניצ לוסנָאק ןוֿפ ט כידַאב

 ,ןרעסיוא ןופ ןוא זיוה ןכעלרסיק ןוֿפ רעטסינימ יק ןוא *ק ם;ד ץנעלעצסקע ןַײז וצ

 .ןיוו ,ור"זַאא עלרעמייה ןָאֿפ רעהַײרֿפ ןרעה

 .34 יונ .1881 ילֹוי 2 ,ווציק

 ,רעהַײרֿפ רענעריובענליוװכיוה

 טקישעג שדוח םעד ןוֿפ ןטס29 םעד זיא יקציװַאר לאונמע טַאקָאװדַא רעקיטרָא רעד

 םלד ןטילעג ןבָאה סָאװ ,וועיק ןיא סעילימַאֿפ עשידיי יד ןֿפלעה וצ טעטימָאק םעד דצמ ןדָאוװעג

 יו לײטנָא ןַא ןעמענ וצ עבַאנֿפױא רעד טימ גרוברעטעּפ 'טס ןייק ,לירּפַא ןטס27 ןוא ןטס6

 .225 *ז ,"ןעמָארגָאּפ עשידִיייטנַא יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ , 'טיצ ןביוא יד עז 24



2 

 ןרָאי רע80 יד בהנָא ןעמָארגָאּפ עשיסור 206

 טעהו גרוברעטעּפ 'טס ןוֿפ עדניימעג עשידִיי יד סָאװ ,טירש יד ןיא וועיק ןוֿפ טַאנעלעד רעד

 ןרעװ טלעטשענּפָא לָאז סע ,ןלעופ וצ רעבָא סרעדנוזַאב ,ןדִיי יד תֿבוטל רסיק םַײב ןעמענרעטנוא

 ןקישסיורַא ןנעוו גנינעדרָאדַאֿפ יד ןכַאמ לטב ךיוא לָאז ןפמ ןוא ,וועיק ןוֿפ ןדֶיי ןוֿפ ננוקישסידדַא רד

 .טָאטש רעיָאקסדעביל ןוא (לָאדָאּפ ןוֿפ ךשמה) דעקסָאלּפ ןוֿפ ערדלינ רעטשרע ןוֿפ ןדִיו רעוועיק יד

 םעד ןט14 ןופ טכירַאב ןקינ;טרעטנוא ןַײמ ןיא ןדלָאמענ ןעוועג זיא םעד ןגעװ סָאװ 2:,לייט

 ...שדוה

 ןדעי טקישעגסורַא ןענאד ןוֿפ ןרעוו ,וועיק ןיא ןרָאבעג טינ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי ןסַאמ ...

 טעמתהרַאֿפ טָאה ריצילָאּפ ןעוו ,לַאֿפ א ךיוא ןעווענ זיא ,ןרעה וצ ןעמוקענסיוא זיא רימ דוד .נָאט

 ןוא ,ןסייהעג םיא שי ןעמ ןעו ,ן-ָאֿפעגסױרַא טינ זיא סָאװ ,ןדִיי ַא ןוֿפ לַאקָאל:סטֿפעשעג םעד

 .דלַאװעג רעביא טקישעגסיורַא םיא טָאה

 רועיטַאנניא ףַארג ןטימ טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ זיא סָאװ ,טוטיטסניא:ץנַאניפ ַא ןוֿפ ףעש רעד

 טָאה ףַאדנ רעד תמחמ ,גנודניבדַאֿפ רעכעלטּפעשעג ןיא ,סיוא טזַײװ ,םיא טימ טייטש סָאװ ןוא

 ןַײז ףיוא רעהַא ןעמוקענ קירוצ נעט 16 טימ זיא ,סעקטנַאיַאמ עסיורג עינרעבוג רעילָאדַאּפ ןיא

 םַײב ץנעידיוא ןַא טאהעג לָאמ 2 טָאה רע .ןדָאפעג ןערועג זיא רע ווח ,גרוברעטעּפ ןוֿפ ןטסַאּפ

 ןנעק תוֿפידר עוויטַארטסינימדַא יד תוּכמ טניײמ רע סָאװ ,ןייגדעד טדעלקעג טָאה ןוא םַארנ

 טרעזייבעג ךיז קרַאטש םיא רַאֿפ טָאה רע -טַאנגיא םַארג זַא ,דוסב טלייצרעד רימ טָאה רע ...ןדִיי

 יילרעלּכ טימ ןֿפודעננָא םיא טָאה ,ןלעטנערד טנַא:עטײל:לַארענעג ,רָאטַאנרעבונ-לַאדענעג ןֿפירא

 ןיא םָאדנַאּפ ןשידַיי םעד עגונב ריֿפֿפױא ןקיטכעמנגייא וליֿפַא ,ןזָאלטקַאט ןַײז דַאֿפ ןטעטיּפע

 טרטּפענ ךיז טָאה ןוא רסיק םַײב ןהמוא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא ןַײז רַאֿפרעד לָאז ןלעטנערד---.וועיק

 ...םיא רַאֿפ טמיטשאב ןעוועג זיא סַאװ ,דעטסינימ-סנירק ןוֿפ לעֿפטדַאּפ םעד

 רעוועיק (ןקיזָאד)םעד תוֿפינה עכלעזַא טימ ןעמענוצנייא טניימעג טָאה וועיטַאנגיא םַארג ..

 ענַײז רַאֿפ עמַאלקער ןכַאמ וצ ידּכ ,ןדִיו עֿבושח עגיה יד וצ רעהעג סָאװ ,רָאטקעריד - קנַאב

 : .ןדיו רד יבנל תדנווּכ עטוג

 םעד טימ רעטסינימ:ןרעניא םעד ןוֿפ טײקנדירֿפוצמוא דעקידמינּפל רעד ךיוש זיא סָאװ

 סָאװ ,סדעבַאהטכַאמ עשיסוד יד ןוֿפ קיטקַאט יד טסוװַאב טוג זיא ,דָאטַאנרעבונ:לַאדענעג רעוועיק

 יד ןכיירנרעד וצ רעננירג םודַא יױזַא ןוא גננוניימ עכעלטנֿפע יד תועט ןיא ןריֿפוצנַײדַא ידכב

 ןסיורוצּפָארַא ןכיז ןוא ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןָא ייז ןלַאֿפ ,גנוריגער רעד ןוֿפ ןליצ עשיֿפהושב

 ערעדנַא רד ןוֿפ ענייא קזוח ןטלעז טינ ןכַאמ ןוא ננעג:סננוטלַאװרַאֿפ ןיא ןטקַא ערעייז קיטדרזנגעק

 :ץנַאניֿפ ןוא :סלדנַאה רעיײז ןיא ןטסילַאיצעּפס עטוג ןענַײז סָאװ ,ןדִוד ענעעזעגנָא עניה יד

 סָאװ ,םדנינע יד וצ ןעוועטנורנרעד וצ ךיז ידּכ ,תוֿפירח עקיטיײנ יד טינ תועמשמ ןגָאמדַאֿפ ,ךַאֿפ

 .ךַאֿפ רעייז ןוֿפ ןצענערג רד ןוֿפ סיױרַא ןעייג

 הצע ןַא טיונ רעקיטציא דעיײז ןיא ןדִיי עגיה יד ןכוז ,ןעמענוצנָא דוסי ַא בָאה ךיא יוו

 .{:} רענָאװש סדליֿפסנַאקיב דרַאל ,ערָאיֿפעט:ַאמ השמ רעס ּפָארטנַאליפ דענָאדנַאל םַיײב

 ןיֿפ ןװיטַאמ יד ןטרָאֿפוצסױא ווַאסיַאטוק תַארג טנַאנעטײל:לַארענעג םעד ןוֿפ עיסימ יד

 - .רעטקַארַאכ ןלַאמרָאֿפ א רקיע רעד טַאהעג ,סיוא טזַײװ סע יו ,טָאה ??ןעמָאדגָאּפ עשידִיי יד

 ענַארֿפ סלַארענעג םעד הףיוא לָאז ,טלעטשענרָאֿפ םיא ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאטוּפעד עשידִוי יד

 עשיטַאמעטסיס עקררעיגנַאל יד םישעמ-דלַאװעג ענעמוקענרָאֿפ יד ןוֿפ הביס ַא יו ןבענעגנָא ןבָאה

 ןרָאסעֿפָארּפ יד ןוא ץנענילעטניא רעד ,עיצַאדטסינימדַא דעד ,עסערּפ רעד דצמ ןדִיי ןנעק עצעה

 טָאה רע רָאנ ,ףיורעד טרדעֿפטנעעג טינ ,טנַאז ןעמ יוװ ,טָאה ווָאסיַאטוק -- .טעטיסרעווינוא ןוֿפ

 -חַאֿפ רצ ידכב ,ןוט ,גנוניימ רעייז טיול ,ןעמ לָאז סָאװ .עיצַאטוּפעד יד טנעדֿפענ רעטַײװ טושּפ

 .'ד צ ר -- .ןלײטטָאטש ײװצ עקיזָאד יד ןיא רָאנ טכערניֹוװ טַאהעג ןבָאה וועיק ןיא ןדִיי יד 5

 .םורד ןייק ןרָאװעג טרידנַאמָאק רַאצ ןוֿפ לעּפַאב ןטיול ווָאסיַאטוק ףַארג זיא 1881 יַאמ ןט12 םעד 2

 רעטסיגימ ןוֿפ םעד ןגעװ סעיצקורטסגיא יד עז ."*ןעגנונעדרָאמוא יד ןוֿפ תוביס יד ןשרַאֿפוצסױא דנַאלסור

 יַאֹּכ עשידַיײיטנַא יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ, "טיצ יד ןיא עוועלּפ טנעמַאטרַאּפעד-ײצילָאּפ ןופ ףעש ןוא װעיטַאגגיא

 אד ע ר -- .4/ 'ז ,"ןעמָארג



 487 ןרָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ עשיטור יד

 עיצַאטוּפעד רעד ןוֿפ דילגטימ ַא תעב -- .ןרזחרעביא טינ ךיז ןלָאז ןעננונעדרָאמוא יד זַא ,ןטיה

 ערעדנַא יד טימ ןדִיד יד ןוֿפ גנוקל? סערַאבכַײלג יד זיא ןעלטימ יד ןוֿפ רענייא זַא ,טנָאמרעד טָאה

 יד ןוֿפ עיצַאטַאולּפסקע יד זַא ,טרעֿפטנעענ ןבָאה רע לָאז ,טעטסעיַאמ ןַײז ןרֿפ ןענַאטרעטנוא

 רעייז ,טיײקיטעט רעיײז ןוֿפ רעגייטש רעד ,טײקטרעדנוזענּפָא עשידַיר רד ,ןדַיו יד ךרוד ןטסירק

 .סיוא טינ סָאד ןביולדעד סָאװ ,ןוויטָאמ עקדַאטש ןענַײז סָאד -- טסניד-רעטילימ םעד ןדיימסיוא

 ןייק ןדִיי רַאֿפ טבַײלב ,ױזַא ביוא זַא ,טַאטוּפעד ןטייווצ ַא ןוֿפ גנוקרעמַאב ַא ףיוא -- .ןריֿפוצ

 ,טרעֿפטנעעב ןבָאה ווַאסיַאטוק לַארענעג לָאז ,דנַאלסור ןוֿפ ןרעדנַאװּוצסיוא יו ,טינ הרירב רעדנַא

 יד רָאנ ןלײטרוא וצ טָאה דנַאלסור ןוֿפ ןדִיי ןוֿפ גנורעדנַאװסיוא דעד רַאֿפ המּכסה ַא חוּכמ זַא

 .ןגָאז םשינרָאנ םעד ןנעדו יז ןָאק רע ןוא ,גנררינער

 .גנורעדַאֿפ רעֿפוט ןיימ ןוֿפ קורדסיוא םעד ץנעלעצסקע רעוא טקילירוַאב

 .אירנניצ

 .ןןשירַאגנוא םוצ ךיוא ןוא רעטסינימ-ןרעניא ןשיכיירטסע םוצ טקישעגרעבירַא)
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 .טַאלוסנַאק 'כיירטסע 'ק ןוא 'ק

 ,(גוצסיוא) 1881 ילוי ןט14 םעד ,ועיק .עלרעמײה 'ה וצ ,41 יונ

 .רעהַײרֿפ רענעריובענליוװכיוה

 ןנעק סעיצַאמַאלקָארּפ עשררעצעה ןדָאװעג ןענוֿפעג לַארַאּפ ןֿפיוא ןענַײז ךָאװ עקירָאֿפ םוס

 :רַאֿפ וצ ןדִיי יד ןעמ סעשַארטס יײז ןיא .טכַאמ רעד ןרָאװענ ןבעגענדעביא ןענַיײז סָאװ ,ןדָיי

 רעסירא .דועיק ןזָאלרַאֿפ וצ ןסילטַאב טינ ןלעדו ייז ביוא ,ןעננוניווו עדעררז ןסיררֿפירא ןוא ןענעדב

 .טלַאהניא ןקיבלעז ןטימ ווירב:עשַאדטס ךיוא ןעפוקַאב ןדִיי עקיניײא ןבָאה םעד

 ,34 'ונ ,ח"ד ןט2 ןוֿפ טכירַאב ןטסמַאזכדָאהעג ןיימ ןוֿפ ךשמה ַא זיא רענַײמ טכירַאב רעד ..,

 .אידנניצ :סעמההעגנ
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 .1881 ילוי ןט24 םעד ,ועיק .34 'ונ ,ח"ד ןט2 ןוֿפ טכירַאּב ןַײמ טימ גנודניברַאֿפ ןיא ,45 'ונ

 ירעטעּפ ןײק ןרָאװעג טריגעלעד זיא סָאװ ,עדניימעג רעשידִיי רעניה רעד ןוֿפ חילש רעד

 גנורינער רעד ַײב ןלעוּפ וצ תולדּתשה יד .טרעקעגמוא קירוצ נעט רָאּפ ַא טימ ךיז טָאה ,גרוב

 .טַאהעג טינ לזמ ןייק טָאה ןדִיו וצ גנוָיצַאב עקיטסנינ א

 טָאה ,קנַאב-טנַאקסיד ןוא :ַײל רעד ןוֿפ רָאטקעריד םעד ,קַאז ןרעה ןוא ןנרובצניג ןַארַאב

 ןדנעװנָא ןלָאז ייז ,זיא רסיק ןוֿפ ןוצר רעד זַא ,שינערעהוצנָא ןבענעג םייהעג גנערטש ךָאד ןעמ

 ,טנַאזעגוצ ַיברעד יז טָאה ןעמ ??.ןרעדנַאװסיױא ןוֿפ ןדִיי יד ןטלַאהוצּפָא ידּכ העּפשה עצנַאנ רעייז

 .ןרעסעבדַאֿפ ןדִיי יד ןוֿפ ענַאל יד ךיז טעוװ אבהל זַא

 ןאירגניצ}
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 ,ןרעסיוא ןוֿפ ןוא זיוה ןכעלדסיק ןוֿפ רעטסינימ יק ןוא 'ק םעד ץנעלעצסקע ןַײז וצ

 .ןיוו ,וד"זַאא עלרעמייה ןָאֿפ רעהַיײרֿפ ןרעה

 .1881 טסוגיוא ןטס21 ,װעיק .53 'ונ :

 28רעהיהרֿפ רענעריובעגליוװכיוה

 שדוח םעד ןט3 ןוֿפ טכירַאב רעקינעטרעטנוא ןַײמ ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא סע טניז ..,

 ערעטַײוו סעינרעבוג עסנָאמרעד םרָאד יד ןיא ןעמוקעגרַאֿפ ןדִָיי יד ןוֿפ הערל ןעניײז ,48 יונ

 ןקטזג 82:08 (גטמ82ס00:4 טמ0 116//מ 5864, םוזסעוסז 46ז 1.610- טמס :לַאניגירָא ןיא 7

 2800:00160884, ועט;06 ןס4008 5169 עסמסות 266060161) 4298 466 168156/ 0050 5

 516 ןםזסמ 22226מ 059|:10 2מ060062, טזג 016 /1ט568מ66זטמ/ 46 ןט06מ 2ט ט6121806/78.
 .םירוציק ענײלק ץנַאג טימ טכירַאב םעד ןעגנערב רימ 28



 ןרָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגָאֿפ עשיסור יד 458

 ,סנימלע:םיב עשידִרי יד וליֿפַא טעװעלַאשזעג טינ ןומה ןוֿפ ןרָאצמירגנ רעד טָאה ייברעד ,ןסעצסקע

 .עינרעבונ רעוװָאנינרעשט ?22,ןיבול לטעטט ןיא לַאֿפ רעד ןעוועג זיא סָאד יװ

 עשידִיי יד ןקידנע ךיז ןלעװ סָאװ טימ ,ןײלַא ךיז ןוֿפ ךיז טלעטש סָאװ ,עגַארֿפ רעד חוּכמ

 ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ,ןעגנונימ ןרעה ךיז ןזָאל ,סעינרעבוג עקידֿברעמ:םורד יד ןיא ןעמָארנָאּפ

 .םירוקמ עזעיציֿפָא ןוא עלעיציֿפָא

 עקיזָאד יד ןיא טכידעג וצ זיא סָאװ ,ננורעקלעֿפַאב עשידִוו יד ןכַאמ רערעטיש
 רעד תמחמ ,ןעמ טלַאה סָאד--סעינרעבונ עגיסור עקידחדזמ יד ןיא ןדִיי ןצעזַאב ךרוד ,סעינרעבוג
 ךופיהל טײנ סָאװ ,גנורעֿפטנערַאֿפ רעקיסַאּפ ןייק טינ רַאֿפ ,ןדִיי ןנעק עצעה רעקידנעייג רעטַײרד
 טינ דנאלסור ןיא טנעמעלע רעשידִוי רעד טלָאװ ,ןעמ טנָאז ,םעד ךרוד .ליצ ןטלעטשעג םעד יצ
 טלָאװ ןדִיי יד ןוֿפ גנורעמרַאֿפ רעכינ רעד ַײב תמחהמ ,ןרָאװעג טקראטשעג טרעַײנ ,טכַאװשעגּפָא
 :רעבירַא ,ןדָיי ףווא תוֿפידר ךרוד ןקיטַײזַאב טלָאװעג טלָאװ ןעמ סָאװ ,קנערק עלַאיצָאס יד ךיז
 .טֿפרַאשרַאֿפ רעמ ךָאנ ,ןטננעג עטנוזעג םיוא ןנָארטעג

 ןעמ זַא ,גנוניימ עטייווצ יד רעננעהנָא רעמ טניֿפענ ,החנה רעקיזָאד רעד םיוא טציטשענ

 עצעה יד ןײנ זָאל ײרֿפ לָאז ןעמ זַא ,רעטרעװ ערעדנַא טימ ; דקֿפה ףיוא ןדִיי יד ןזָאל לָאז

 .ןררי ןוֿפ ננורעדנַאװסיוא:ןסַאמ א רָאנ ןַַיז ןסיוא ךעלרעּפמַײשַאב ןעמ ןָאק טימרעד -- .ןדִיי ןנעק
 ,ןשטנעמ עסַאמ עטרעגנוהרַאֿפ ,עטמעדָאדַאֿפ א ןבַײלברַאֿפ לָאז הכולמ רעד ןיא ביוא סערָאװ

 .אשמ עדעווש רעייהענמוא ןַא ךַײלנוצ ןוא הנּכס ַא ןַײז ריא רַאֿפ סָאד טערו

 ,גנונירמ עטירד א ןדנובדַאֿפ קיטנעק זיא ליצ םעד טָא ןכיירנרעד וצ גנובערטש רעד טימ

 גנורעֿפטנערַאֿפ עקיסעמקעװצ עקיצניײא יד טעז סָאװ ןוא טַײצ עטצע?ל יד ןקרעמ ךיז טזָאל סָאװ

 ךיוא -- .ןדִיי יד ןוֿפ טײהַײרֿפ-סלדנַאה רעד ןוֿפ גנוצענעדנַאב דעד ןיא עגַארֿפ רעשרדִיי רעד ןוֿפ

 בנרצענערנאב יד םערָאװ ,ןדִיי ןוֿפ גנורעדנַאװסױא:ןסַאמ ַא הרכהב סױרָאֿפ טעז סודָאמ רעד טָא

 ןטסערנ םעד טלָאװ גנורעקלעֿפַאב רעשידָלי רענענַארַאֿפ רעצנאנ רעד ןוֿפ טײהַײרֿפ-סלדנַאה דעד ןוֿפ

 :סלדנאה יד ןצענערנאב םעד ןוֿפ ידכב - .טיונ ןוא טנלע ןיא טרעדַױלשעגנַײרַא ןריא לייט

 ?2:םדוק זיא הכולמ רעד רַאֿפ ןדָאש רעקיצניוװ סָאװ ןעמוקסיורַא לָאז ןדִיי יד ןוֿפ טײהַײרֿפ

 .ןרעוו טרענעלקרַצֿפ לָאז לָאצ רעייז זַא ,קיטיינ

 טזַײװ ,ןדָיי ןוֿפ גנורעדנַאװסיױא רעד ןנעק ןעוועג טציא זיב זיא גנורינער עשיסור יד םנה

 .ןרעטש טינ גנורעדנַאװסיוא רעד יז טעוװ םרס:לּכיףוס זַא ,סיוא ךָאד

 יד ןרערוצמורַא ןביוהעגנָא ןיוש טָאה -ןינַאילװעיק, גנוטַייצ עלעיציֿפָא:בלַאה עקיטרָא יד

 גנורעדנאװסיוא יד ןביולרעד רַאֿפ טגָאזענסױדַא ךיז טָאה ןוא ןעלקיטרַא עכעלטע ןיא עגַארֿפ

 .ןדִיי ןוֿפ

 -- רעיונעג ,ענַארֿפ עשידיי יד ןרעװו טרעֿפטנעדַאֿפ ץלַא יוװ רעכינ טעוװ ןֿפוא ַאזַא ףיוא

 :עקלעֿפַאב רעסקָאדַאטרָא רעד ןוֿפ עיצַאטַאולּפסקע רעד ןגעװ עגַארֿפ יד

 טָאה ןוא ןצישַאב יז ףרַאד יז זַא ,טלַאה ײטרַאּפ עשיסודסיודנ יד סָאװ ,ןדִיי יד ךרוד גנור

 :סָאמ יד ןעוװ ,ןשודיח ןֿפרַאד טינ ךיז טעװ רעבָא רענייק -- .ןדִיי ןגעק עצעה יד טריזינַאגרָא

 :סקע ןַא ןעזרעד ענַארֿפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנורעֿפטנערַאֿפ רעד ךָאנ ןלעװ ןטסײװַאלסנַאּפ רעוועק

 ןארַאֿפ זיא ברעד ןוא ,ּוװשרעדנַא ךיוא גנורעקלעֿפַאב רעסקָאדַאטרָא רעד ןוֿפ עיצַאטַאולּפ

 .ללּכ םעד ןיא ןרעוװו ןעמונעגנַײרַא ןלָאז ןעגנומענרעטנרא עלעירטסודניא עלַא זַא ,הנּכס א

 ןוֿפ קיטילַאּפ עטסקינייװעניא עצנַאנ יד טלָאװ טלָאמעד ,ןַײז ױזַא עקַאט לָאז סָאד ביוא

 ןשימָאנָאקע ןדיווטעי ןנעק ףמַאק א ןיא ןעלקיװטנַא ךיז ײטרַאּפ רעלַאנַאיצַאנ דעשיסורסיורג רעד

 :סיסקע רעד ןנעק ןסַאמ יד ןוֿפ טנוב דעד ןרָאװעג טקרַאטשעג םעד ךרוד טלָאװ סע ןוא סערגָארּפ

 .גנונעדרַא רעלַאיצָאס רעקידנדיט
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 49 ןרָאי רע8) 'ו ֿבײהנָא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד

 יד ןיא ןטסיװַאפסנַאּפ רעװעקסָאמ יד ןטעברַא ,םינמיס עסיווענ ּפֶא טינ ןרָאנ סע ביוא/

 תכולמ יד ןעננערב וצ וטֿפױא ריא ןרעכינרַאֿפ ןוא ײטרַאּפ רעדענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ ןַײרַא טנעה

 .סעֿפַארטסַאטַאק עַײנ ןוֿפ דנַאר םוצ

 .גנורערַאֿפ רעֿפיט ןַײמ ןוֿפ קודדסיוא םעד ץנעלעצסקע רעוא טקיליוװַאב

 .אירגניצ

 .ןןשירַאגנוא םוצ ךיוא ןוא ,רעטסינימ-ןרעניא ןשיכיײרטסע םוצ טקישעגרעבירַא

 רעטסינימ:ןרעניא םוצ טרַאדיב:על עװקסָאמ ןיא לוסנָאק רעשיכַײרטסע רעד

 עלרעמייה ןָאֿפ רעהַײרֿפ ןיוו ןיא
 : (גוצסיוא) .1881 יַאמ ןט31 םעד ,עװקסָאמ ; 099 יונ

 גנורעקלעֿפַאב רעניה רעד ןוֿפ ןטכיש עטשרעטנוא יד ביוא זַא ,קֿפס םוש יתלב זיא סע...

 ,סיוטש רעניילק ץנַאנ ַא גונעג ןַייז טעװ ,ןדִיי ןגעק םישעמ-דלַאװעג ןיא ןעיצנַײרַא ןזָאֿפ ךיז ןלעוו

 ןקירבַאֿפ ךס ַא ןעוװ ,טציא ךָאנ סרעדנוזַאב .ןרעטיירבסיוא ללכב ךיז ןלָאז ןעגנונעדרָאמוא יד זַא

 ןוֿפ .ןסקַאװענסױא קדַאטש עװקסָאמ ןיא סנטצעל זיא עזָאלטעברַא לָאצ יד ןוא טכַאמרַאֿפ ןעייטש

 ..ןדִיי ןנעק ןסעצסקע עכעלגעמ ןגעוו ןעננַאלק יד עקַאט ךיז ןעמענ קערש רעד ָאטָא

 רענערב עשרַאװ ןיא לוסנָאק=נעג ןשיכַײרטסע םעד ןוֿפ ןטכירַאב

 עלרעמ ײה ןָאֿפ רעהַײרֿפ ןיו ןיא רעטסינימ - ןרעסיוא םוצ
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 ;(גוצסיוא) .1881 יַאמ ןט17 םעד ,עשרַאװ ; 14 'ונ

 ,רעהַײרֿפ רענעריובענליוװכיוה

 ןיא טליּפשענּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ןגעק ןעמָאדנָאּפ יד זַא ,דחּפ א טשרעה טָאטש ןיא

 ןעייג סע יװ ,נעט עכעלטע ןיוש ,ןליוּפ ןייק ןגָארטרעבירַא טינ ךיוא ךיז ןלָאז ,דנאלסור-םורד

 לָאצ רעסיורג אזא ןיא ןעניווװ סָאװ ,ןדִיי יד ןגעק ןסעצסקע ןנעװ ןעגנַאלקקערש עסלעזַא םורא

 .גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ?טירד ַא ןיילא עשרַאװ ןיא ןדליב יז ּווו ןוא דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא

 עגנַאל ֿבור סָאד ,רעװעג ןענוֿפעג טָאה'מ ןוא ןדִיי ַײב ןעגנוכוזזיוה טכַאמעג טָאה ןעמ ...

 ...ךיז ןקידײטרַאֿפ וצ ידּכ טימרעד טגרָאזַאב ךיז ןבָאה יז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ןדִיי יד : סרעסעמ

 .רענע ר ב :טעמתחעג

 .18851 יַאמ ןט22 ,טשרַאװ .'ב 15 'וּנ

 ,הלהלרֿפ רלנעריובענלליוהכיוה

 ןנעוו סָאװ ,ןדִיי ןנעק תוֿפידר ןכערבסיוא עשרַאװ ןיא ןלָאז סע זַא ,דַאֿפרעד ארומ יד

 תמא ןבָאה ,14 'יונ חיד ןט17 ןוֿפ טכירַאב ןַײמ ןיא ןדלעמ וצ דוֿבּכ םעד טַאהענ ךיא בָאה םעד

 יד ןוֿפ גנוקריוונעמאזוצ יד טאה ךָאד .טעדנידנַאבמוא ןצנַאג ןיא טינ רַאֿפ ןזיװענסױרַא ךיז

 םעד טַאהעג ןשטנעמ עטַאװירּפ ןוֿפ ןוא עסערּפ רעד ןוֿפ ,טייקכעלטסַײנ רעד ןוֿפ ,ןענאגרָאטכַאמ

 .ןרָאװענ טרעטשעג טינ ור יד זיא ןכב -- .תקולחמ רעכעלטיא רַאֿפ ןטיהרַאֿפ וצ טַאטלוזער ןטונ

 וצ ןענעכערוצ ןעמ ףרַאדַאב אצוי:לעוּפ ןכעלקילנ םעד טא ןיא קלח ןקידנצאשוצרעטנוא טינ א

 בָאה ךיא יװ ,ןֿפוא םעד ףיוא ןסַאמ יד ףיוא טיײקכעלטסרײג רעשיליוטַאק רעד ןוֿפ גנוקריוו רעד

 רעײטשרָאֿפ עריא זַא יױזַא ,טליֿפעג ךיוא ,סיוא טזַײװ ,סָאד טָאה עדניימעג עשידִיי יד .ןדלָאמעג

 ןוא שטיוװעיקטָאס ּפוקסיביצרַא ןוֿפ םוקמ אלממ םעד רַאֿפ עיצַאטוּפעד ַא יװ טלעטשענ ךיז ןבָאה

 ,גנוטערטסיורא ןַײז דַאֿפ גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ קנַאד םעד טגָאזענסיױרַא םיא ןבָאה

 קילעטשרעטניה ןבילבענ טינ זוא טַײז ןַײז ןופ טַאניבַאר רעגיה רעד .םדלש וצ ןֿפורעגנ טָאה סָאװ



 ןרָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ עסיסור יד 480

 םוצ ןעמענ וצ יַאדּכ זיא סע סָאװ ,טרָאװ ַא טימ רעדירב:סנביולג ענַײז וצ טדנעוװועג ךיז טָאה ןוא

 רעד קנַאד ַא טקירדענסיױא טָאה רע :ןעגנוטַײצ עלַא ןיא טקודדענּפָא ןעוועג זיא סָאװ ןוא ןצרַאה

 ןוא ,טקריוועג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוימַאב ערעײז רַאֿפ טײקכעלטסַײג רעשיליוטאק רעד ןוא טכַאמ

 טנרָאװעג ןוא ןטסירק יד טימ םולש ןוא טיײיקנדײשַאב וצ גנורעקלעֿפַאב עשיריי יד טרעדָאֿפעגֿפױא

 ב0.ןעלװעַאב טינ ריז לָאז יז ,יז

 :ערטסױורַא עכעלרעיודַאב רַאֿפ ןטיהרַאֿפ וצ ןבענעננַײא םודַא ױזַא ךיז טָאה סע ביוא

 .-עטַײוװ ךיוא ןעשעג טעװ סָאד זַא ,יֿפָאה ןעמ געמ ,ןעגנוט

 תוֿפידר עקידנעײטשרַאֿפ ןגעו גנצלק רעד טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סע ןעוו ,ביײהנָא ןיא דלַאב

 ,ןטסיליהינ ןוֿפ טינ סױרַא טייג וצרעד עוװיטַאיציניא יד זא ,ןטלַאהענ ךס ַא ןבָאה ,ןדִיי ןנעק

 רעש טסילַאיצַאס רעד ןוֿפ רעכיג רָאנ ,טינ גנוטײדּפשרַאֿפ ןייק דנַאל ןיא ָאד ךָאד ןבָאה סָאוװ

 רעשיטימעסיטנַא רעד ןוֿפ רעננעהנָא יד טנַאלּפעג ןבאה סאד זא ןוא ,דנַאלשטַײד ןיא יטרַאּפ

 :סעדַא ןרָאװעג זיא סע זַא ,העידי יד טײרּפשרַאֿפ ךיג ךיוא ךיז טָאה סע .ןסֵיירּפ ןיא ײטדַאּפ

 ןוֿפ גנוּפעלקרעדנַאנוֿפ רעד ןיא קלח ַא ןבָאה לָאז סָאװ ,ןַאמשטיּפ ץנַארֿפ רעסיוועג א טריט

 .ןדָיו יד ןקיליטרַאֿפ וצ טרעדַאֿפעגֿפױא ןבָאה עכלעוו ,שיליוּפ ןטכעלש א ןיא ןבירשעג ןטַאקַאלּפ

 ןיא טקורדענּפָא זיא סָאװ ,גנודעלקדעד ַא ןיא ףרַאש טריטסעטָאדּפ סָאװ ,ןַאמשטיּפ דעקיזָאד רעד

 טנכייצאב סנקירעביא -- טײרּפשרַאֿפ םיא ענונב ןרעװ סָאװ ,ןעגנַאלק עלַא ןגעק ,ןעננוטַײצ עלַא

 עדנצנעלנ ןייק רָאג רעבָא טכַאמ סָאװ ,קירבַאֿפ ַא ָאד טָאה--ןענַײז סָאד ןעננַאלק ערעסָאװ טינ רע

 ,ןטסנידרַאֿפ ענַײז טימ טינ טמיטש סָאװ ןבעל ַא טריֿפ רע סָאװ ,םעד תמחמ ןוא ,טינ ןטֿפעשעג

 .טנעגַא רעשיסַרדּפ רעמייהעג ַא זיא רע זַא ,ןעוועג דשוח טַײצ רערעננעל ַא טניז ןיוש ןעמ טָאה

 סרעקעטש וצ ןרעהעג לָאז ןוא רעכעלטסַײג רעשיטנַאטסעטַארּפ ַא דנַאל ןיא ָאד זיא רעדורב ןַײז

 .גנוטכיר

 וו"זאא ץנעלעצסקע רעַײא טביולרעד

 ףענלרב

 ןיא זַא ,העידי יד ךיא םוקאב ,טכירַאב םעד סילש ךיא ןעװ ,טנעמָאמ םעד ןיא .ס .ּפ

 :טסע יד ּוװ ,ַאקסווָאזונ:אדוד עיצַאטס:ןַאבנזַײא רעד ַײב דלַאב טגיל סָאװ ,טרָא ןַא ,װָאדרַארישז

 ןעמוקענרָאֿפ ןטכענ ןענַײז ,קירבַאֿפנַײל עסיורנ ַא ןבָאה ךירטיד ןוא עליט ןענַאטרעטנוא עשיכַייר

 םרס-לכ-םוס טָאה סע ןוא רעטצנעֿפ יד ןגָאלשעגסיױוא ןדִיי יד ַײב ןעמ טָאה ייברעד סָאװ ,ןעורמוא

 ,רעטילימ ןרעוװ ןֿפורענ טוומעג

 הענערב

 .1881 ינוי ןט4 םעד ,עשרַאװ .17 'ונ

 ,רעהײדֿפ רענעריובענליוװכיוה

 ,טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןענַײז ײז שטָאכ ,ןדיי ןגעק תוֿפידר יד זַא ,רַאֿפרעד זַײװַאב א "וו

 וצ דוֿבּכ םעד ךיא ֿבָאה ,ןעמונעננָא גנירג טינ ךיז ,סיוא טזַײװ סע יװ ,דנַאל ןיא ָאד ןבָאה

 ןוא עינרעבוג רענילבול ןיא יקסוװָאקַאמ ןסירועג ַא טּפַאכעג ןעמ סָאה גנַאל טינ ָאד זַא ,ןדלעמ

 טכוזעג סעדניימעג עשיֿפרָאד 20 ךרע ןַא ןיא טָאה רע לַײװ ,טכירעג ןגיה םעד ןבענעגרעביא

 טינ זַא ,טנָאז ןעמ ןוא ,ןסַײרּפ ןוֿפ ןעמוקעג זיא רע ב:.ןדִיי יד ןנעק םירעיוּפ יד ןצעהוצֿפיױא

 :ַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןוֿפ טינ ךָאד רע זיא ,שיליוּפ טננילק ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,ףיודעד טקוקעג

 יד ןשרעהַאב םוקלוֿפ טזומענ ךָאד טָאה רע לַײװ ,לכש ןֿפױא טינ ךיז טגייל סָאד רעבָא ,טעטיל

 מ801818)0 113 'ונ ,1881 יַאמ ןט21 םענוֿפ ,"יקסװַאשרַאװ רעירוק , ןיא ףורֿפױא םעד ב"'צ עז 0

 2 ס1מ8?ט",

 ,";קסלָאּפ ַאטעזַאג, יד סרעדנוזַאב ,עשרַאװ ןיא עסערּפ רעשיליוּפ רעקיטלָאמעד רעד ןוֿפ לײטַא 1

 העשיטימצסיטנַא סרעקעטט ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ,ןבָאה ײז זַא ,ןזיוּפ ןיא ןקַאלָאּפ יד טקידלושַאב טלָאטעד טָאה

 .ןדָיי ףיוצ ןעמָארַנָאּפ ןליוּפ.מערגנָאק ןיא ןֿפורוצסױרַא טכוזעג ,עדנַאנַאּפָארּפ



 201 ןרָאי רע80 יד בײהנָא ןעמָארגָאּפ עשיסור יד

 ןיֿפ רעננעהנָא ןַא זיא רע זַא ,רעשמ זיא ןעמ .םירעיוּפ יד ףיוא ןקדיוװ ֹוצ ידּכ ,ךַארּפש עשיליוּפ

 טנקױלענּפָא ןבָאה טינ רע לָאז ,ןעמ טנָאז ,רעטכיר ןרַאֿפ .עגיל רעשיטימעסיטנא רעשיסַײדּפ דעד

 האנש תמחמ ןָאטעג סָאד טָאה רע זַא ,טרעלקרעד טָאה ןוא ןדִיי יד ןגעק ןצעהוצֿפױא הנווּכ ןַײז

 .ןדיי רצ

 וריזַאא טביולרעד

 רענע רב

 ;(גוצסיוא) .1881 ינוי ןט23 םעד ,עשרַאװ ; 18 'ונ

 ,רעהללרֿפ רענעריובעגליוװכיוה

 ןביולג רעד ךיז טקרַאטשרַאֿפ ןדִיי יד ןשיווצ ךיוא זַא ,זַײװַאב רעשיטסידעטקאראכ סלַא .,

 ,גנוניימ ןַײמ טיול ,ןעק |ןליױּפ ןיא) ָאד ץנעטסיסקע רעטרעטשעגמוא רעקידרעטירוו דעייז ןיא

 ןעננּווװצענ ןעדועג זיא סָאװ ,וועיק ןוֿפ ריֿבנ רעקיטַײדַאב רעד ,יקסדָארב יה זַא ,טקַאֿפ רעד ןעניד

 ָאד העדב טָאה ןוא וועיק ןזָאלרַאֿפ וצ ןצנַאג ןיא ןסָאלשַאב טציא טָאה ,ןטרָאד ןוֿפ ןֿפױלטנַא ר

 .תוינק טכַאמעג ָאד געט יד טָאה רע סָאװ ,ןוֿפרעד ןעז וצ זיא סָאד :ןענעדרָאוצנַײא ךיז

 רע נער ב
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 32.ןירו ,יקָאנלַאק ןַאֿפ םארנ ןרעה ץנעלעצסקע ןַײז וצ

 .1881 רעבמעצעד ןט28 םעד ,עשרַאװ .ב .א 25 'ונ

 ,םצרנ רלכפרינבפנכילוה

 :רַאר זיא טציא זיב זַא ,טכירַאב ןכעלדיֿפסיוא םעד ןוֿפ בײהנָא ןיא טביירש רענעדב ןָאֿפ}

 עקידנקריוװ םייהענ.ַא טערליבעג ָאד ךיז טָאה סנטצעל רעבַא ,םָאדנָאּפ ַא ןדיימוצסיוא ןטָאדעג עט

 רעטַײװ .ןעורמוא ןכַארבענסיוא ָאד ךיוא ןבָאה טכַאמ רעד ןוֿפ גנוטלַאה רעד קנַאד א ןוא *ײטרַאּפ

 : ןטגַאזעג טכירַאב םעד ןיא טרעדד

 זַא ,ריסַאּפ קידתונשקע יוזַא ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה יז רעדָא ןרָאװעג םלענ זיא ידצילָאּפ יד

 .ןסעצסקע עטרעטשענמוא וצ ןומה םענוֿפ ןֿפרּוװסיױוא יד טרעטנומענֿפױא טָאה סָאד

 ןַײש עטוג ןייק טינ רעכיז ןוא טכַאמ רעד ןוֿפ גנוטלַאה יד ןעוועג זיא ךעלרעלקדעדמוא ...

 םעד ךרוד ןוא ןריציֿפַא יד ףיוא ,ײמרַא יד יװ עיצוטיטסניא דעקידוֿבּכב ַאזַא ףיוא ןלַאֿפעג זיא

 טכַאמעג ןבָאה ןטַאדלָאס יד זַא ,טקרעמַאב ןבָאה וליֿפַא לָאז ןעמ ...ןטַאדלַאס יד םיוא ךיוא

 .סעקישטשמָארנָאּפ יד טימ תוֿפּתוש

 טָאה רענייק סָאװ ,ײצילָאּפ רעד ןוא רעטילימ ןוֿפ גנוטלַאה עדויסַאּפ ךעלדנעטשרַאֿפמוא יד

 ןֿפַאשעג ןומה םעד יב טָאה ,קידושח טעמּכ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ןוא ןעמענַאב טנעקענ טינ יז

 םעד וצ וליֿפַא סע טביײרש ןעמ) ןביוא ןופ זַא ,ןדעה טנעקעג טֿפָא סע טָאה'מ יװ ,ןביולג םעד

 םָארנָאּפ םעד טַײצ עסיוועג ַא לָאז ןעמ זַא ,גנוזַײונָא ןַא ןרָאװעג ןבענעג זיא (רסיק ןוֿפ לעֿפַאב

 53.ןרעטש ןזָאל טינ

 סָאװ ,יקָאנלַאק ףַארג ,גרוברעטעּפ ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשיכַײרטסע םוצ טריסערדַא זיא טכירַאב רעד 2

 .'נימ-ןרצסיוא ןרַאֿפ ןרָאװעג טמיכשַאב יקָאנלַאק זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא .ןיוו ןיא ןצנוֿפעג טלָאמעד ךיז טָאה

 ..0258 טסמ 0068 (זתםמ 500/160 0168 6160 616016 465 168/86ז58 :לַאניגירָא ןיא 3

 2ט) 816 1/61פטמ2 6ז1948968 561/ 016 !ןטמססזטמ9 ס/מ6ס 2601956 2606 תומסטזסת זט 19

 הס;96268 2 145568.

 ,108 יונ ,520 'ז ,2 'ב ,"ןצמָארגָאּפ עשידַיייטנַא יד ןוֿפ עטכינעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ, יד ןיא

 ,יקסנידעבלַא רָאטַאנ-עבוג"נעג רעװעשרַאװ םוצ װעיטַאנגיא ףַארג ןוֿפ גנודלעמ טלעיציֿפָא ןַא טכַארבעג טרעװו

 ןרעדנוזַאב ןַײז טקירדעגסיױא טָאה ה"י רסיק רעד, :טגָאזעג טרעװ סע רעכלעװ ןיא ,1882 רַאונַאי ןטס22 ןוֿכ



 ןרָאי רע80ֿ יד ֿביהנָא ןעמָא-גָאפ עשיסור יד 60

 עארנ יװ ,עיטַארקָאטסידַא |רעשיליוּפ) רעד ןוֿפ דעײטשרָאֿפ ענעעזעגנָא רעייז עקינייא ..

 ןיא ןעמוקעג ארטסקע לָאמ עכעלטע ןענַײז ַא"א יקסניסַארק גיוודול םארג ,יקסיָאמַאז סָאמָאט

 ןטעבענ ןוא עגַאל רעד ןוֿפ טייקטסנרע רעד ףיוא ןזיוװעננָא ,רָאטַאנרעבוג:לַארע:עג םוצ סָאלש

 .ןעורמוא יד ןלעטשיצּפָא ידּכ ןעלטימ עשינרענע ןעמענוצנָא

 טינ ןוא--טשרעה גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ ןטכיש עכעלנעמרַאֿפ ןוא עקידֿבשוימ עלַא ןשיווצ

 טדנעוועג ןעוװעג לָאמ סָאד זיא סָאװ ,םָאדטש רעד לַײװ ,טייקרעכיזמוא ןוֿפ ליֿפעג ַא--דנרדג ןָא

 .נעמרַאֿפ יד ןנעק טניימ סָאד ,ןטקעיבָא ערעדנַא ןנעק ןָאט רעק א רעטעּפש ךיז ןעק ,ןדִיי ןגעק

 .-.רעריֿפנָא עריא ןוא טכַאמ רעד ַײב רעדיײל ט?עֿפ ליֿפעג רעקיזָאד דעד ןוא ,ללכב ןסַאלק עכעל

 הרפנילרב

 דנַאלסור ןיא ןדִיי ףיוא תוֿפידר יד ןגעוװ ןציטָאנ ןוא סעמַארגעלעט
 1882 רָאי ןיא עיצילַאג ןייק גנורעדנַאװנַײא- ןסָאמ רעייז ןגעװ ןוא
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 .יקָאנלַאק רעטסינימ:ןרעסיוא םוצ עֿפצַאט רעטסינימ:ןרעניא רעשיכיײרטסע

 .1882 יַאמ ןט7 םעד ,ןיוו

 .י ,מ 2380 יונ .ןרעניא ןוֿפ רעטסינימ

 ןדִיי עשיסור ןוֿפ גנורעדנַאװנַײא יד טָאה רעטלַאהטשטש ןשיצילַאנ םעד ןוֿפ טכירַאב ןטיול

 ןוא דָארב ןיא טעטימָאק רעשידִיו רעד זַא ,ןסָאמ עקיטַײדַאב עכלעזַא ןעמונעגנָא עיצילַאנ ןייק

 וצ רעגנעל ןעננּוװצעג ןַײז ןלָאז םיטילּפ יד ביוא .רעטַײװ ןקיש וצ ייז חוּכב טינ זיא נרעבמעל

 רעד ןרֿפ טֿפַאשטנַַײֿפ עטסּנװַאב יד טכַא ןיא קידנעמענ ,ששח א ןַארַאֿפ זיא ,עיצילַאנ ןיא ןבַײלב

 .ןסעצסקע עכעלרעיודַאב וצ ןעמוק טינ טרָאד ךיוא לָאז סע זַא ,ןדִיי וצ גנורעקלעֿפַאב רעשיֿפרָאד

 תואצוה יד ףיוא ןרָאֿפ רעטַײװ טזומענ ןבָאה ,ןעלטימ ןָא ןענַײז סָאװ ,רערעדנַאװסיױא יד

 םיּכסמ זיא רעטסינימ:ןרעניא רעד .גנוריגער רעד ןוֿפ לָארטנָאק ןרעטנוא ןדנָאֿפ עכעלטנֿפע ןוֿפ

 .סור ןיא ץנעוורעטניא רעשיטַאמָאלּפיד ַא ןגעװ טעב רע .רעטלַאהטַאטש םעד ןוֿפ טכירַאב ןטימ

 םוצ ןעלטימ ןָא ןדִיי ןוֿפ גנורעדנַאװסיױא עקיטֿפַאהנסַאמ יד ןרעו טלעטשענּפָא לָאז סע ידּכ ,דנַאל

 .עיצילַשנ ןייק דנַאלסרר ןוֿפ ןבעל

9 

 ,ןילרעב ןיא 31 ינעכעס םףארנ םוצ יקָאנלַאק דעטסינימ-ןרעסיוא

 .1882 יַאמ 12 םעד ,ןיוװ

 ןדָיי עשיסוד ןוֿפ גנורעדנַאװנַײא יד ןעמוקעגדָאֿפ זיא סע ױזַא יו ,ןרערו רָאװעג לָאז רע

 םַײב ןעפטימ ןארַאֿפ ןענַײז יצ .םעד יבגל גנורינער עשיסַיײדּפ יד ךיז טלַאה יוװ ןוא ,ןסַײדּפ ןייק

 ,גנורעדנַאװנַײא יד ןטלַאהוצּפָא ץענערנ

3 

 ,יקַאנלַאק רעטסינימ-ןרעסיוא םוצ עֿפַאַאט רעטסינימ:ןרעניא

 .1882 יַאמ ןט15 .י .מ 2554 יונ

 :שַאמָאט ר"ד ,סיז ר"ד ןטַאטוּפעד יד יַאמ ןט10 םעד ןבָאה רעמַאק = ןטַאטוּפעד רעד ןיא

 ןוֿפ ןטָאבענ יד ןוֿפ ןעננוטערטרעבירַא יד ןטלַאהַּפָא הוּכמ טרילעּפרעטניא םירֿבח 91 ןוא קַאשט

 .רעניווונייא עשידִיי יד יבגל ץענערג ןקידנופצ טַײז רענעי ףיוא ןעשעג ןענַײז סָאװ ,טעטינַאמוה

 -קיל וצ ןטָארעג ךָאד זיא ,(עשרַאװ ןיא) ןעורמוא יד ןוֿפ טיײקטסנרע דעד ףיוא טקוקעג טינ סָאװ ,ןגינעגרַאֿפ
 ךיוא זַא ,גנונעֿפָאה יד טקירדעגסיוא טעטסעיַאמ ןַײז טָאה ַײברעד .רעװעג ןוֿפ גנודנעװנָא רעד ןָא ײז ןרידיוו
 ןסיװעג ַא ןיא ןענַײז רעטרעװ עקיזָאד יד ."גנוסיגרַאֿפ-טולב ןָא ןעורמוא ןלעטשוצּכָא ןטָארעג טעװ אּבהל ףיוא
 .ןעמָארגָאּפ יד ןגעק ןעלטימ עֿפרַאש וצ ןעמעננָא טינ לָאז ןצמ ,ןעװעג זיא ןביוא ןוֿפ קנּוװ רעד זַא ,זַײװַאב ַא ןעניז

 .ד ַעלשטַײו ןיא רָאדַאטַאבמַא רעעיכַײרטסע 4
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4 

 .ןילרעב ןיא ינעכ?ס ףַארג וצ ןעמארגעלעט סיקָאנלַאק

 .{ .882) יַאמ ןט17 ,4961 נ

 .עננייא ךיז טָאה טעטימָאק רעלַארטנעצ רעגיה רעד זַא ,טימ טליױט רעטסינימ:ןרעניא

 ןבָאה סָאװ ,דנַאלסור:ֿברעמ ןוֿפ ןדִיי 100 ערערעמ ןוֿפ |ץענערג םעד} ןטערטרדעבירַא ןרַאֿפ טלעטש

 .ןֿפיש םיוא ןצעז וצ ךיז ידכב ןװַאה א וצ ןליװ יז .ןלַאבריד ןיא ןבילקעגנָא ךיז

5 

 .וועיק ַײב עלעמס ןיא 3?:עֿפַארטסַאטאק:הפרש רעד ןגעװ יקָאנלַאק וצ טכירַאב

 .1882 יַאמ 20 םעד .ווציק ןיא טַאלוסנָאק.לַארענעג 'ק ןוא יק

 ןופ האוולה ַא ןטעבעג ןבָאה ןוא רָאטַאנרעבוג םוצ ןעמוקעג ןענַײז ןדִיי 3 ןוא ֿבר ַא

 ,ןָאט טינ טשינרָאנ ןָאק גנורינער יד זַא ,טדעלקרעד ייז טָאה רע .ךיז ןעיױבּפָא בילוצ לבור 0

 רעד ףיוא .ןרעדנַאוװּוצסױא ךעלנעמ יו ךיג ױזַא ,ליפ וצ ןענַיז יז יװ תויה ,טהצעעג ייז טָאה

 םיא וצ טָאה ֿבר רעד זַא .םי ןשיּפסַאק טַיז רענעד םיוא :טנַאזעג רע ט  ה ,ןיהַא ּוד ,עגַארֿפ

 טינ טשינרָאג רע טָאה ,ףןֿפױ וצ אפוג םי ןיא קנעלעצסקע זדנוא 2לעפאב רשפא, :טגָאזעג

 .טרעפטנעענ

6 

 .יקָאנלַאק וצ עֿפַאַאט

 .1882יֵאמ 21 .י .מ 2076 יונ

 .םיטילּפ עשידיי-שיסור 9000 ןיוש |ךיז ןעניפעג) עיצילַאנ ןיא

7 

 .יקָאנלַאק וצ ?לרעֿפעש

 .1882 יַאמ 22 םעד ,ןָאטגגישַאװ ,עיצַאגעל עשיכַײרײסע

 358 ,ענַאדֿפ.ןדִיי רעשיסור רעד ןגעוװ ךוב ןטרילָאק רענַאקירעמַא םעד הוּכמ

8 

 טריֿפשרנעלעט ןיײטשנקלָאװ םַארג גרוברעטעּפ ןיא רָאדַאסַאבמַא רעשיכיײירטסע

 1882 יַאמ 28 םעד

 ןייק ןדִיי עשיסור ןוֿפ גנורעדנַאװנַײאסַאמ רעד חוּכמ 3?ןסריג טימ סעומש א ןגעוו

 ,תונברק עלעירעטַאמ עסיורג ןופ הנּכס יד ןכָארטשענרעטנוא טָאה (ןייטשנקלָאװ) רע .עיצילַאג

 .שרַאמעד ַא וצ ךַײרטסע ןעגניווצ סָאװ

 רסיק םעד ןבענּפָא ןוא רעטסינימ-ןרעניא ןטימ ענַארֿפ יד ןדערמודַא טעװ סריג .מ

 ענַארֿפ:ןדַיי רעד ןיא גנורעסעב ןופ בײהנָא ןַא ףיוא ןזווװעגנָא טָאה רע .טכירַאב ןכעלדנימ א

 יצ ןענַאנרָאטכַאמ יד טגָארטֿפױַאב ןוא (םוטנגיײא ןוֿפ םינינע ןיא ןדִיי ןופ טייהכינפג עשידירוי)

 .ןדִיי יר ןציש

9 

 .יקָאנלַאק וצ עֿפַאַאט
 .1882 יַאמ 8

 :נעג ןַאטיּפאק:ןעמרַאדנַאשז רעשיסוד רעד זַא ,טעדלעמ דָארב ןיא רַאסימָאק-ײצילָאּפ רעד

 טינ עוויטקעריד א ןנָארקעג ןבָאה ןענַאנדָא-קענעדג עשיסור יד זַא ,טלייטעגטימ םיא טָאה סילננוז

 עלצמס ןיא םָארגָאּפ ןתעב ןעמ טָאה ,ןײטשרַאֿפ ףרַאד'מ יװ -- 8188601:41881ז016 לַאניגירָא ןיא 4

 .'ד ע ר--טנָאמרעד טינ םעד ןגצװ טרצװ ןטכירַאב עלעיציֿפָא יד ןיא םגו ,רעזַײה עשידִיי יד ןדנוצעגרעטנוא ךיוא

 .ןָאטגנישַאװ ןיא עיצַאגעל רעשיכַײרטסע רעד ןוֿפ ףצש ןעװעג זיא רעֿפעש 5

 ןטרילָאק) ןטנעמוקָאד ןוֿפ גנולמַאז עלעיצעּפס ַא ןבעגעגסױרַא טָאה גנוריגער רענַאקירעמַא יד 4

 ,עגַארֿפ-ןדִיי רעשיסור רעד ןגעװ (ךוב

 ,דנַאלמור ןיא רעטסינימ.ןרעסיוא רעד -- סריִג 6
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 םיוא רערָא ןַאביזַײא ןפווא ךַײרטסע ןײק ןדִוי עשיסור ןוֿפ גנַאגרעבירַא םעד ןרעטש וצ רעמ
= 

 1ס

 .יקָאנלַאק וצ ןײטשנקלָאװ םארג

 ,1882 (יַאמ 20) ינוי 1 ,גרוברצטעּפ

 םעד ןבענענּפָא טָאה רע זַא ,טלייטענטימ םיא טָאה רעטסינימ-ןרעסיוא |רעשיסור} רעד

 תועלדי יד ,טנָאזעג םיא טָאה רסיק רעד .(8 'ונ עז) תועידי יד ןופ ךמס ןפיוא טכירַאב ַא רַאצ

 עיצילאנ ןיײק ןטנַארנימע עשידִיל לָאצ יד זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה סרינ .ןבירטעגרעביא ןענַײז

 יד רַאפ טנַאזעגסיױדַא ךיז רַאצ רעד טָאה םיורעד .תוחּפשמ 10.000 תוהּפה לכל ןיוש טֿפערטַאב

 וצ רעטַײװ טגָאזענוצ טָאה סרינ .קינַאּפ רעד וצ פוס ַא ןכַאמ וצ ידּכ ,ןוויטקעריד עטסננערטש
 .ןינע םעד טימ ךיז ןרוסעדעטנינ = פסֶפ = צב 5 ֹו=ְבםופ = == = וה חל = חלב =

11 

 .יקַאנלַאק וצ ןײײטשנקלָאװ פַארג

 .1882 (יַאמ 26) ינוי '/ ,גרוברעטעּכ

 טרער סָאד .טרינָאיסימעד וװעצוװַאטָאג 'ה רעטסינימ-ןרעניא |ןשיסור} ןוֿפ םליהעג רעד

 רעשידיי סוװעליטאנניא רַאֿפ לזָאזעל ריעש ַא יװ ןעניד לָאז רע .עגַארפ-ןדִיי רעד טימ ןדנוברַאפ

 1881 רָאי ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ ,עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאֿפ ןעוועג זיא רע .קיטילָאּפ

 גערו ןוויטַארטסינימדַא ןֿפױא טזָאלעגסױרַא ןרעװ ןֿפרַאד סָאװ ,ןעגנומיטשַאב יד ןטעברַאוצסיוא

 :ןרָאטסינימ םעד טגײלעגרַאֿפ וועיטַאנניא טָאה טעבדַא רעד טָא ןוֿפ דרסי ןפיוא .ןדִיי יד ענונב

 רעד .ןדִיי ןנעק ןעננוצענערנַאב ןעדוענ ללוּכ ןבָאה סָאװ 2 עטסּוװַאב ענַײז טעטימַאק

 .ןֿפרָאװענּפַא ןגָאלשרָאּפ יד טָא ןוֿפ לייט ַא רעבָא טָאה טעטימַאק-'נימ

 י.עננַײרַא ןענַײז םעברַא ריא ןנעוו תועידי יד זַא ,ןֿפרָאװענֿפױא ןעמ טָאה עיסימָאק רעד

 ןרא ,גנונעוַאב עשידִי-:יטנַא יד ןזַײּפש וצ ןֿפלַאהעגטימ ןבָאה ןוא טײקכעלטנֿפע רעד ןיא ןקננורד

 ןיא ןענוֿפעג וועיטאאנניא טָאה רעטציא .דֹהּפ ַא ןֿפורענסױרַא ייז ןבָאה ָאֿפוג ןדִיי יד ןשיװצ

 .קיטילַאּפ ןַײז רַאֿפ לזָאזעל-ריעש םעד ןװעצדָאטַאג

 קידנעטש ךיז טָאה ןוא םַאטשקלַָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ רעננענ רעשוריֿפב ַא זיא װעצװָאטַאג

 :ַאב, רע זַא ,טגָאזענסױרדַא ךיז טָאה רע .ןדָיי ןגעק עיצקַא רעשינרענע ןַא רַאֿפ טלעטשעגניײא

 -רָאֿפ ענַײז ןעמונעגנָא טינ טָאה טעטימָאק:ןרָאטסינימ רעד סָאװ ,ןֿפוא ןטסקרַאטש ןֿפױא טרעיוד

 ,ןורעצרָאטָאג טיול ,ןענַײז ןדִיי יד ןצישַאב וצ ףיוא גנוריגער רעד ןוֿפ ןעלטימסָאמ יד .-ןגָאלש

 ."קירעביא,ןערועג

 ,1882 ינוי 9

 סור ןזַאלרַאֿפ יז ,רעקראטש ץלַא טרעוו ?עיצילַאג ןייק ןדִיי עשיסוד ןוֿפ עיצארנימיא יד

 .דנורג ןָא דנַאל

 םוצ ןעלטימ ןָא ןטנעמעלע ןסַאמ ןוֿפ םָארטשנַײדַא ןבילוצ ןטקילֿפנָאק ןגעוו טגרָאזַאב זיא

 .ןרעדנַאװסיױוא טינ עקירעמַא ןייק ןענָאק סָארו עי ךס ַא יײז ןשיװצ ,ןבעל

13 

 עניודָאקוב םוידיזע-פ:דנַאל

 .עגנַײא עניװָאקוב ןייק ןבָאה (1889) ינוי 1 ןזיב יַאמ 1 םענוֿפ זַא ,הנוי 11 םעד טעדלע
 ,ןדִיי עשיסור 694 טרעדנַאדו
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14 

 .ם 42 הנ (ןייטשנקלָאװ ףַארג) נרוברעטעּפ ןוֿפ טכירַאב

 .1882 ינויי 1

 םעַײנ ןטימ טָאה רע זַא ,טליײטעגטימ חיד ןט19 םעד םיא טָאה סריג רעטסינימ:ןדעסיוא |

 ןבָאה לָאז סריג .דנַאלסור ןיא עגַאדֿפ-ןדִיי יד טדערעגמורַא 37 יָאטסלָאפ ףארנ רעטסינימ:ןרעניא

 עלעירעטַאמ עקוטכיוו רעייז יד, רַאֿפ יד אל שינעדנעטשרַאֿפ עטסלוֿפ יד ןעוָאטסלָאט יב ןענופעג

 רָאנ ,טכַארבעג זדנוא רַאֿפ טלָאװ גנורעדנאווסיוא-ןסאמ יד סָאװ ,ןטייקירעװש עלעיצנַאניֿפ ןוא

 ."סנדָאש עשיטילָאּפ יד רַאֿפ ךיוא

 .עגַארֿפ-ןדִיי רעד ןוֿפ סױרַא ןעמוק סָאװ ,תונורסח עלַא ןקיטַײזַאב ליוװ יָאטסלָאט

 רעדיוו םיטילּפ עשיסור ןביולרעד לָאז ןעמ זַא ,טרינעוורעטניא ךָאנרעד טָאה ןיײטשנקלָאװ)

 ןיײטשנקלָאװ וצ ווירב 5-נ9 ;ןעוועג םיּכסמ טימרעד טָאה סרינ .סַאּפ ַא ןָא ד:ַאלסור ןייק ןעמוק וצ

 .(18829 טסוגיוא 19 -- לוי 31 ןוֿפ

15 

 .דנַאלסור ןוֿפ עדַאסַאבמַא עכעלרסיק

 38 2120 יונ עטָאנ ע?אברערו

 .ןיוו ןיא רעטסינימ-ןרעסיוא םוצ

 .רסיק רעד ךרוד ןרָאװעג טנַארטֿפױאַאב זיא ליבעד סוּפרָאק-ןעמרַאדנַאצז ןוֿפ רָאיַאמ רעד

 טעדנירנעג זיא סָאװ ,עיסימָאק רעד ןוֿפ ןטעבדַא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז גנוריגער רעכעל

 ןעננונעדרָאמוא עשיטימעסיטנַא יד ןוֿפ תוביס יד ייס ןרידוטש וצ ליצ ןטימ עיוצילַאג ןיא ןרָאוועג

 ןופ ץניװַארּפ רעד ןוֿפ דנַאטשוצ רעד -- ןֿפמעקַאב וצ ייז ףיוא ןעלטימ עטסקיסַאּפ יד ַײס ןוא

 ךרוד טניוװװַאב ןענַײז סָאװ ,דנַאלסור ןוֿפ ןצניווָארּפ יד וצ ךעלנע זיא טקנוּפדנַאטש ןשיֿפַארנַאנטע

 .ןדיל .יד

 דוֿבּכ םעד עדַאסַאבמַא עשיסור יד טָאה ןענַאנרָא עטנעטעּפמָאק יד ןוֿפ השקב רעד טיול

 -סינימ ןכעלניניק ןוא ןכעלרסוק םעד ןוֿפ טײקכעלדנַײרֿפ רעכעלטנייוועג רעד וצ ןדנעוו דצ ךיז

 רָאיַאמ ןרַאֿפ ןלעוּפוצסױא ןקיליװַאב וצ השקב רעד טימ םינינע עטסקינייווסיוא רַאֿפ םוירעט

 ,עיסימַאק רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןופ ןטעברַא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז שינעביולרעד יד ליבעד

 ,םרירעטסינימ ןכעלניניק ןוא ןכעלרסיק םעד רַאבקנַאד רועיש ַא ןָא ןעוועג טלָאװ עדַאסַאבמַא יד

 ןעמרנעגנָא טעװ סע ױזַא יו יז ןרימרָאֿפניא וצ ךעלגימ יוו ךינ ױזַא ןקיליװַאב טעװ סע ביוא

 ענַייז ןבייהנָא ןענַאק טמַאזעגמוא לָאז ריציפא רעטנַאמרעד רעד ידכב ,השקב עקיטציא יד ןרעוו

 .סעידרטש

 רָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןיא תמחמ ,עיצילַאג ןיפ ןענַאנרָאטכַאמ יד טנַאקַאב ֿבגַא זיא ליבעד יה

 יד ןוֿפ דנַאלסור ןייק רעקקירוצ םעד ןרילונער וצ ןעננוָיצַאב ןיא ייז טימ ןענופענ ךיז דע טָאה

 .טרירגימע טַאהעג טַײצ רענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדִוי

 .1883 רעבמעצעד 25/13 םעד ,ןיוװ

 1.8. 4:3224 יונ ,1853 'צעד 24 םעד "קעגנַײרַא

6. 

 ,עטָאנ רעלַאברערו רעשיסור רעד ןגעװ רעטסינימ:-ןרעניא דעשיכַיירטסע רעד

 ןז.ז. .174 'מונ .1884 רַאונַאי ןט/ םעד ,םוירעטסיגימ.ןרעניא

 ,םוירעטסינימ ןרעסיוא 'ק ןוא 'ק ןֿבושח םוצ

 טרערו סָאװ ,עדַאסַאבמַא רעשיסור ךעלרסיק רעגיה רעד ןופ עטָאנ רעלַאברעװ רעד טימ

 :ףךעלרסיק םעד ןרעװ טביולרעד לָאז סע זַא ,השקב יד טלעטשעגסיודַא טרעדו ,טקישעגקירוצ ַאד

 טרָא ןַײז ףיוא ןיא עיסימעד ןיא סױרַא װעיטַאנגיא ףַארג =עטשינימ-ןרעניא רעד זיא 1882 יַאמ ןיא 7

 .'ד ע ר---.יַאטסלָאט ףַארג ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 ,שיזיױצנַארֿפ ןיא ןבירשעג זיא עטָאנ יד 8



 ןרָאי רע0ֿ יד בײהנָא ןעמָארנָאּפ עשיסור 3 26

 ,שיסימָאק ש ןוֿפ ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ליבעד דָאיַאמ-עירעמַאדנַאשז ןשיסור

 ןוא ןעננונעדרָאמוא עשיטימעסיטנַא יד ןיֿפ תוביס יד ןשרָאֿפוצסיױא ףיוא טמיטשַאב זיא סָאװװ

 ןייק ןענַײז עיצילַאנ ןיא דלַאביװ .ןעגנונעדרַָאמוא עכלעזַא ןֿפמעקַאב וצ ןעלטימ עקיסַאּכ יד ךיוא

 רעד ןיא ןעגנושרָאֿפסיױא-עיסימָאק ןייק ןענַײז סע ןוא ןעמוקעגרָאפ טינ ןסעצסקע עשיטימעסיטנא

 עטנָאמרעד יד זַא ,ןעמעננָא טנעמעג הליחּתכל ןוֿפ ןעמ טָאה ןכב ,ןעוועג טמיטשַאב טינ גנוטכיר

 .החנה רעקידתועט ַא ףיוא טעדנידנַאב זיא ננורינער רעשיסור ךעלרסיק רעד ןוֿפ גנורנערד

 ךיא ןכלעוו טימ ןוא ָאד טציא דָארג ךיז טניֿפעג סָאװ ,עיצילַאג ןוֿפ רעטלַאהטַאטש רעד

 יױזַא ןוא ,טקיטעטשַאב סײקטמיטשַאב רעד רָאנ טימ הרעשה עקיזָאד יד טָאה ,טסעומשענ בָאה

 טבַײלב גנורינער רעשיסור ךעלרסיק רעד ןוֿפ השקב עטלעטשענרָאֿפ יד זַא ,סיורַא ךיז טזַײװ םורא

 .טלַאהניא ןא ןָא

 םיוא רעֿפטנע ןא יוװ ,םוירעטסינימ ןבושח סעד ןליײטוצטימ ןוֿפרעד דוֿבּכ םעד בָאה ךיא

 .1883 רעבמעצעד |195) 23 ןוֿפ עטָאנ רעלַאברעװ רעטצעשעג רעד

 .עֿפ ַא אט

 1.8. 4--609 יונ ,1884 רַאונַאי 10 םעד 'קעגנַײרַא



 יד ןגעוו סעיצנעוורעטניא רענַאקירעמַא יד
 ןרָאי רע1880 יד ןיא דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ

 (קרָאי-וינ ץישֿפיל .י ןוֿפ
 טעמּכַא ןעװעג עקירעמַא רַאֿפ דנַאלסור זיא 1881 רָאי ןוֿפ ןעמָארגָאּפ יד זיב

 טגיל יז יװ רעטַײװ ךס ַא ךָאנ ןויועגסיוא טָאה סָאװ ,הנידמ עטַײװ ןוא עטנַאקַאבמוא
 דנַאלסור ןייק טגעלֿפ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ סָאװ ,סָאד טינ ןעװ .שיֿפַארגָאעג שיטקַאֿפ
 ןרעסיוא טעטש צסיורג יד ןוֿפ רעכלעוו ַא ןיא דָיי רענַאקירעמַא רעזָאירוק ַא ןעשזדנָאלברַאֿפ
 טייהנגעלעג ַא ןבעגעג טָאה סָאד ןוא ,ןרעוו טריטסערַא טרָאד טגעלֿפ ןוא ֿבשומה םֹוחּת
 טלָאװ --- ,סולֿפנַײא ןַײז ןצונוצסיוא טרָאד רעטערטרַאֿפ ןשיטַאמָאלּפיד רענַאקירעמַא םעד
 ,ןוט וצ סָאװ טַאהעג טינ דנַאלסור ןיא רעטערטרַאֿפ רענַאקירעמַא רעד

 רָאדַאסַאבמַא רעַײנ ַא דנַאלסור ןייק עקירעמַא ןוֿפ ןרָאֿפעגּפָא זיא 1880 ןיא ןעוו
 רעײגרָאֿפ ענַײז ןוֿפ רענייא םיא טָאה ,(}סממ 70. 70516:) !רעטסָאֿפ ןעמָאנ ןטימ
 טעװ רע סָאװ ,סָאד רשֿפא ץוחַא ,ןטרָאד ןוט וצ ןבָאה קינייװ טעװ, רע זַא ,טסיירטעג
 ןעװעטַארוצסױרַא םוירעטסינימ-דנַאלסיױא ןיא ןייגוצ שדוח ַא ןיא לָאמ ןייא רשֿפא ןֿפרַאד
 2"הרצ ַא ןוֿפ ןדִיי רענַאקירעמַא ןעמערָא ןַא

 עמענעגנָאמוא טַאהעג ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ךָאנ טָאה גנוריגער רענַאקירעמַא יד
 ןענעז רעגריב עשידִיי רענַאקירעמַא ןעו ,גנוריגער רעשיסור רעד טימ ןעגנורַאֿפרעד
 ןוֿפ סוטַאטס ןטױל ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןוא ֿבשומה םוחּת ןרעסיוא ןרָאװעג טריטסערַא
 רעטערטרַאֿפ עריא ,ןסָארדרַאֿפ קרַאטש סָאד טָאה גנורינער רענַאקירעמַא יד ןדִיי עשיסור
 ןענעז רעגריב עריא עלַא זַא ,גנולעטש סעקירעמַא ןכַאמ רָאלק ,ןקריוו טוװרּפעג ןבָאה
 ןעװעג ןלַאֿפ יד ןענעז וצרעד .ןֿפלָאהעג טשינ טָאה סָאד רָאנ ,טקיטכערַאבכַײלג םוקלוֿפ
 .ןריטסעטָארּפ דלימ סנטסכעה רעדָא ןגַײװש טגעלֿפ ןעמ זַא ,ענעטלעז עכלעזַא

 .וצמוא עקרַאטש ַא ןזַײװסױרַא ןביוהעגנָא גנוריגער רעגַאקירעמַא יד טָאה 1880 ןיא
 .ירעמַא ייווצ .דנַאלסור ןיא רעגריב עשידִיי עריא ןוֿפ גנולדנַאהַאב רעד טימ טײקנדירֿפ
 ,סוקניּפ רעטייװצ ַא א יקסנישטליװ רענייא ,םירחוס ,רעגריב עשידִיי רענַאק
 גנוריגער רענַאקירעמַא יד +.רעירֿפ רָאי ַא טימ גרוברעטעּפ ןוֿפ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז

 1 ןסממ '?08:פ0ת 0546, 110/0012116 1/6ז001/5 2 ץס|. 808!סת-ן4פש 0ח4 94

 י'עטניא לעיצעּפנ זדנוא רַאֿפ ןענַײז (| 'ב) דנַאלסור ןיא טלַאהֿפױא ןַײז ןגעװ ןעלטיּפַאק ײװצ יד

 ,טנַאסער

 .163 יז } 'ב ,טרָאד 2

 ןעגנַאגעגנָא זיא ,װָאקרַאֿכ ןיא טֿפעשעג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,סוָארטשנצזַאר רָאדָאעט ַא םצנײא ןגעװ 3

 רעד רעד .(1880 זיב 1865 ךרע ןַא ןוֿפ) רָאי ןצֿפוֿפ טעמּכ ןוֿפ ךשמב ץנעדנָאּפסערָאק עשיטַאמָאלּפיד ַא

 ,עקירעמַא ןיא רעוט:ל?ּכ עשידַיי ענעעזעגנָא ןוֿפ גנוציטשרעטנוא ןגָארקעג וליֿפַא טָאה סוַארטשנצזָאר רעטנָאמ

 ןטָארעג ,סיוא טזַײװ ,םיא זיא'ס ןוא ,גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ַײב טלעטשעגנַײא םיא רַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ

 .וָאקרַאכ ןוֿפ גנוקישסיורא ןַײז ןעיצוצּפָא לָאמ רעדעי

 1/1:664 4816 110ט56 !טצססטווט6ס !2ססטתמסמזפ !אז. 192, 4748 (:0ת916855, 1 5695:00

 ןק. 7, 9, 16, 25--26.

 .טײקיטעט רערעגָאיצולָאװער ןיא ךיז ןקילײטַאב ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב ןַײז לָאז סוקניּפ ירנעה 4

 ,54 'ז ןיקסנישטליו ןגעװ .38 ,30 יז ,טרָאד

 סעזטפ /0|46: טאפ ֹות {מס 10101008416 (:0ז16520ת46206 01 {ם5 0. 5. :ךיוא עז

 ?טמוי 0{ {מס /גתת. ןפש. 1118 560169 ?ץ 1906, ק. 75--82.

 (32) ןטַפיִלְׁש לׁשיּלאְט2



 דנַאלסֹור ןיא ןעמָארגָאּפ *ד ןגעוו סעיצנעװרעטניא רענַאקלרעמַא יד 208

 ןענעז ןדִיי ייוצ יד .ןֿפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא ,טריטסעטָארּפ ,טרינעװרעטניא טָאה
 .ָאֿפעג ןבָאה ייז .טסעטָארּפ ַא טימ זיולב ךרוד ץלַא ןזָאל סָאװ ,יד ןוֿפ ןעוועג טינ רעבָא

 זיא'ס זַא ,למוט ַאזַא ןבױהעגֿפױא ןבָאה ןוא ,ןשימנַײרַא ךיז לָאז גנוריגער רעייז ,טרעד
 ןוֿפ ןדער ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןוא .עקירעמַא ןוֿפ טײקכעלטנֿפע רעד וצ ןעגנַאגרעד שזַא

 רעד ןגעװ ןדער טזומעג ךיוא ןעמ טָאה ,טרָאד רעגריב רענַאקירעמַא עקילעֿפוצ יד
 ןיא ןעװעג טלָאמעד ךָאנ ןיא טײהַײרֿפ עזעיגילער ,ןדִיי עשיסור יד ןוֿפ גנולדנַאהַאב

 ,ּפיצנירּפ רעקילייה ַא עקירעמַא

 רעירֿפ יד ףיוא ןריגַאער רעקרַאטש טזומעג רעטציא טָאה גנוריגער רענַאקירעמַא יד

 טַאטקַארט רעד ןרעװ טיהענּפָא לָאז סע ,ןסָאלשטנַא ןרעדָאֿפ ןוא ןטנעדיצניא עטנָאמרעד

 יד ןוֿפ רעניֹוװנַײא יד, זַא ,טנָאווג טרעווס ּוװ ,1 לקיטרַא רעד לעיצעּפס ,1822 ןוֿפ

 םיֿבושי ,סנװַאה ןיא ןעמוקוצנַײרַא טכער עקיטַײזנגעק סָאד ןבָאה ןלָאז רעדנעל ענעבעגעג

 טביולרעד לָאז ייז ;טביױלרעד זיא לדנַאה רעדמערֿפ רָאנ ּוװ ,דנַאל ןדצי ןוֿפ ןכַײט ןּוא

 ייז ןוא ..סעירָאטירעט ענעבעגעג יד ןוֿפ ןלייט עלַא ןיא ןעניוװ רעדָא ןכוזַאב וצ ןרעוו

 ,ףעניֹוװ ןלעװ ייז ּוװ רעדנעל יד ןוֿפ ענערױבעגנַײא יװ ןרעוװו טצישַאב ןלָאז
 - דנַאלסור ןיא רעגריב עשידִיי ענעגייא יד ןוֿפ ןַײוליױוװו םעד ןיא סערעטניא םעד ןיֿפ

 ךיז ןריסערעטניא וצ ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא זַײװכעלסיב גנוריגער רענַאקירעמַא יד זיא

 גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ גנויצַאב יד לַײװ ,אֿפוג ןדִיי עשיסור יד ןוֿפ עגַאל רעד טימ

 ןדִיי ענעגייא יד וצ גנויצַאב ריא טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןעוועג זיא ןדִיי טשידנעלסיוא יד וצ

 טשנו;גזמ) סטרַאװע לעװסקעמ סַאיליו רעטסינימ-דנַאלסיוא רענַאקירעמַא רעד

 רָאדַאסַאבמַא רעגרוברעטעּפ םעד טקישעגרעביא לירּפַא ןט14 םעד טָאה (10/:ש61| הוט גז8
 םוצ ?סנָאמָאלָאס .ס .א ןוא ףלָאװ .ס ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא סָאװ ,םודנַארָאמעמ ַא

 .ַאגערגנָאק עשידִיי רענַאקירצמַא יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ, ןוֿפ ןעמָאנ ןיא םוירעטסינימ-דנַאלסױא

 ןבָאה דנַאלסור ןיא ןדִיי יד זַא ,ןעגנוטַײצ יד ןיא תועידי ףיוא ךיז ןֿפוררַאֿפ יז ּוו ,"סעיצ

 .ירעמַא םעד זַא ,ןטעב ייז ןֹוא ,ןטייקירעװש עכעלטנייוועגרעסיוא ןייטשוצסיוא סנטצצל

 ןיא, גנוריגער רעשיסור רעד ַײב ךיז ןעימַאב וצ ןרעװ טנדרָארַאֿפ לָאז לֹוסנָאק רענַאק

 ףיוא טייהשטנעמ רעקידנדַײל רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןוא טײהַײרֿפ רעזעיגילער ןוֿפ ןעמָאנ

 עלַארעביל עטריטנעצקַא קרַאטש יד ןריטנעזערּפער ןטסעב םוצ טעװ סָאװ ,ןֿפוא ַאזַא

 .ָאמעמ םעד וצ וצ טיג רעטסינימ-דנַאלסיױא רעד ,"קלָאֿפ רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןטנעמיטנעס

 ןטנעמיטנעס עלַארעביל יד טנַאקַאב גונעג ןענעז {.ל .י--רָאדַאסַאבמַא םעדנ ךַײא , זַא ,םודנַאר

 ,טנעמָאמ רעקיסַאּפַא ןעמוק טעוו'ס ןעוו זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ ,גנוריגער רעזדנוא ןוֿפ

 טכער עלַא ןרעטיירבסיוא ןוֿפ ּפיצנירּפ ןטימ עינָאמרַאה רעלוֿפ ןיא ןַײז גנולדנַאה יד זומ

 ריא טֿפרַאד רעבירעד ןוא ,הנומא ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא ןעמעלַא ףיוא סעיגעליוװירּפ ןוא

 ריא סָאװ ,גנוריגער רעד טימ ןינע ןקיֿפײל ןייק רעדָא ןעגנולדנַאהרַאֿפ ןייק ןריֿפכרוד טינ
 ןינע םעד ףיא גנוריגער רעד ןוֿפ קוק םעד ןסילשוצנַײא ןָא ,טמיטשַאב ריא וצ טַײז

 7 ,"טיײהַײרֿפ רעזעיגילער רעד ןֿפלעה לָאז סָאװ ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא

 ,186 יז ,טרָאד 5

 ןוא רעגעלרַאֿפ ,סערגנָאק ןיא טַאטוֿפעד ַא ןעװעג ויא (1820 'בעג) סנָאמָאלָאס סוֿפלָאדַא ןָאמײס 6

 *טילעַארזיא סנַאילַא, יד יװ ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדײשרַאֿפ ןיא ויטקַא ןעװעג זיא סָאװ ,רעוט.553 רעשידִיז

 רַאֿפ ןלדּתש ַא ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא טֿפָא םיא זיא גנוריגער רעד טימ ןעגנודניֿברַאֿפ ענַײז תמחמ ,ערעדנַא ןּוא

 ,םינינע עשידַיי ענעדײשרַאֿפ

 ןיא רע .ףעוט:ללּכ רעשידלי ןוא רעטכיר ,רעלעטשטֿפירש ַא ןעוועג זיא (1923--1836) ףלָאװ ןָאמייס

 יד ןיא ןעגנודניברַאֿפ טַאהעג טָאה ןוא ןָאטגנישַאװ ןיא רעטמַאַאב.הכולמ רענעעזעגנָא ןַא לָאמ עכעלטע ןעװעג

 186 /2ז06:108מ סו 25 2211101, 501016: :קרעו ןקיטכיװ ַא ןוֿפ רבחמ רעד זיא ףלָאװ .ןזַײרק-סגנוריגער

 826 (01026ת. סט. !למס. טי. 11 ק. 550: ט. 12 ק. 0

 7 ש 5, ןוסט59 !טצססטו/ץס !0ססטזמס815} ק. 30.
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 םעד ,רעטעּפש שדוח ַא טימ ןוא ,ןסקַאװעג ץלַא ויא דנַאלסור ןגעק גנומיטש יד
 5גזמט61) *סקָאק .ס לעוימעס טַאטוּפעד-סערגנָאק רעקרָאי-ינ רעד טָאה ,יַאמ ןט7
 ךיוא זיא סָאװ ,סערגנָאק ןיא עיצולָאזער עקידרעטַײװ יד ןגָאלשעגרָאֿפ (פט!|וטגמ (טסצ
 : ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 סערגנָאק םעד ןלעטשוצוצ ןרעוו ןטצבעג לָאז טנעדיזערּפ רעד זַא ,ןסָאלשַאב ןַײז לָאז,
 רעד ךרוד דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ףיוא תוֿפידר יד טימ תוכַײש ןיא ץנעדנָאּפסערָאק יד
 ?,"גנוריגער רעשיסור

 רעטסינימ-דנַאלסױא רעד יװ ,ןסָאלשטנַא ןעװעג זיא גנוריגער רענַאקירעמַא יד
 ץרעמ ןט3 םעד רעטסָאפ רָאדַאסַאבמַא םוצ ווירב ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סטרַאװע
 ,ךַאמּפָא ןטיול ןרעוו טלדנַאהַאב ןלָאז רעגריב טנעטילעג ערעזדנוא זַא ,ןעגנַאלרַאֿפ, וצ ,1
 גס "רענַאקירעמַא ןענעז ייז לַײװ רָאנ ,ןדִיי ןענעז ייז לַײװ טינ

 ןרעסעברַאֿפ ליו ןעמ ביוא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ רעבָא טָאה רעטסָאֿפ רָאדַאסַאבמַא רעד

 רָאנ ןוט סָאד ןעמ ןָאק ,דנַאלסור ןיא רעגריב עשידִיי רענַאקירעמַא יד ןוֿפ עגַאל יד
 ןיא ,ןדַיי עשיסור יד רַאֿפ גנולדנַאהַאב ערעסעב ןעגנַאלרַאֿפ טעװ ןעמ ןעװ ,טלָאמעד
 רע טָאה ,סריג ןָאֿפ רעטסינימ-דנַאלסױא ןשיסור םעד טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעומש ַא
 יד ןלעוּפוצסיוא זיא ּויוורעטניא רעקיטציא ןַײמ שטָאכ, זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא םיא
 .עטניארַאֿפ ףיט גנוריגער ןַײמ רעבָא זיא ,ןדִיי רענַאקירעמַא רַאֿפ גנולדנַאהַאב עקירעהעג
 ,רעקלעֿפ ערעדנַא ַײב עגַאל רעשידִיי רעד ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ רעניײמעגלַא רעד ןיא טריסער
 טבַײרש ,רעטסינימ םעד ןוֿפ גנורעלקרעד רעד ןוֿפ ןעוועג ןדירֿפוצ רעיייז ןיב ךיא ןוא
 ןצעזעג עשיסור יד ןריֿפיצידָאמ ןוֿפ עגַארֿפ יד טציא טכַארטַאב עיסימָאק ַא זַא ,רעטסָאֿפ
 גנורַאֿפרעד יד זַא, ,ףיסומ זיא רָאדַאסַאבמַא רעד ,"טסַײג ןלַארעביל רעמ ַא ןיא ןדִיי עגונב
 יד טַײרֿפַאב ןעמ ןעו ,טלדנַאה ןעמ גולק יװ ,ןזיװַאּב טָאה ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד ןוֿפ
 עלַא טימ ךַײלג עסַאר עקיזָאד יד טלדנַאהַאב ןעמ ןוא סעיצַאנימירקסיד עלַא ןוֿפ ןדִיי
 וו ,"רעגריב ערעדנַא

 עלוֿפ ןדִיי יד ןבעג ןָאק עקירעמַא זַא ,ןרעטסָאֿפ רַאֿפ ךיז טרעֿפטנערַאֿפ סריג
 ןרעסעב ַא ןוֿפ ןענעז ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ ןדִיי יד , לַײװ ,גנוקיטּכערַאבכַײלג
 ,גנורעדנװּפָא רעייז רַאֿפ הביס עבלעז יד ָאטשינ זיא סע ןוא ,עסַאר רצייז ןוֿפ טכיש
 סָאװ ,עשילוּפ ןענעז ןדנַאלסורו דנַאל םעד ןוֿפ רעבָא ןדִיי ֿבור סָאד .דנַאלסור ןיא יו
 .טימ עטכעלש רעייז ,עטכעלש ןענעז ןוא טרָאס ןטסגרע םעד ןוֿפ יװ טכַארטַאב ןרעוו
 קרַאטש ןענעז ייז .תורצ רדסּכ גנוריגער רעד ןֿפַאשרַאֿפ יז .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעדילג
 ןיא ליּפשַײב םוצ יװ ,ַײרערַאנּפָא ןוא לכומש ,ןצורמוא ,סעיצַאריּפסנָאק ןיא ןטָארטרַאֿפ
 יװ רעמ ּוװ ,קירוצ געט רָאּפַא טימ טעטיסרעווינוא רעװעקסָאמ םעד ןיא ןעורמוא יד
 עשידִיי ןעװעג ןענעז ,ןעורמוא יד ןיא עטקילײטַאב יד ןוֿפ לטרעֿפ ַײרד ,ָאי ,טֿפלעה ַא
 12,יױטנעדוטס

 ןנסווסממזצ 0 !זמ. םוסעזגקװצ ׁש ק. 482--3 עז םיא ןגעװ 5
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 10 ןט. 5. עצססטונטס ןכססטזמס248, ןק. 31.

 טרעלקרעד ,ןרָאװעג טריטיצ ןביוא זיא סָאװ ,1880 רעבמעצעד ןטס30 ןוֿפ ווירב ןקיבלעז םעד ןיא 1

 רעד ןוֿפ ךיז ןעײרדוצסױרַא שיטַאמָאלּפיד טכוזעג טָאה סריג רעטסינימ-דנַאלסיױא רעד זַא ,רעטסָאֿפ רָאדַאסַאבמַא רעד

 ,ןגָאלשעגרָאֿפ זיולב טָאה רע .רעגריב רענַאקירעמַא עשידיי-טינ יד יװ ןדִיי רענַאקירעמַא ןעלדנַאהַאב וצ תוֿבַײחתה

 רעײז רעבָא ,םוחּת ןרעסיוא ןרעװ ןזָאלעגוצ ןלַאֿפ עלעיצעּפס ןיא ןענעק רעגריב עשידִיי רענַאקירעמַא זַא

 ןרעטסָאֿפ טָאה װָאקילעמ:סירָאל רעטסינימ.ןרעניא רעד .,לעיציֿפָא ןרעװ טריגָאיצקנַאס טינ ןָאק טרָאד טלַאהֿפױא

 ךיז רעגריב רענַאקירעמַא ןַא רַאפ שינעבױלרעד ַא ןגעװ ןדנעװ םיא וצ ךיז טעװ רע בוא זַא ,טגָאזעגוצ

 ןדַיי רענַאקירעמַא יד זַא ,יַאנּת ןטימ רָאנ, ,לעיציֿפָאמוא ןבעג סָאד םיא רע טעװ ,םוחּת ןרעסיוא ןטלַאהוצפיױא

 ןטצססט41ץ6 ןכססטזחסמ{8ו קי 44. ,"ןדיי עשטַײד עטלעטשרַאֿפ ןײק טיג ןוא ןדִיי רענַאקירעמַא ןַײז עקַאט ןלָאז

 ,40 ז טרָאװ 12
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 טשנסאמבזמ) ןַאמֿפָאה גרוברעטעּפ ןיא :?"רעֿפַא'ד עשזרַאש , רענַאקירצמַא רעד
 עטשרע יד ךָאנ ןיוש ,1881 טסוגוא ןט29 םעד ןוֿפ ווירב ַא ןיא טרעלקרעד (1104/תגת
 ןלעװ ןוא טכַאמעג ןרעװ ןעמַאנסיױא ךס ַא, זַא ,טגָאזעג םיא טָאה סריג זַא ,ןעמָארגָאּפ
 יד טימ ןדנובעג זיא רע רעבָא ..ןדִיי עדמערֿפ יד רַצֿפ ןרעוו טכַאמעג ךצלטיירב ץנַאג
 ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ ךָארּבסיױא ןטימ :?"ןדִיי עשיסור יד וצ ךייש ןענעז סָאװ ,סעיצַאלוגער

 ןרָאװעג גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ גנולעטש יד זיא דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ףיוא
 ןסקַאװעג זיא ןדִיי עטֿפדורעג יד וצ עיטַאּפמיס יד ןוא רענעגױצעגנָא ןוא רעֿפרַאש
 .ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא ךיוא רָאנ ,טײקכעלטנֿפע רעד ןיא רָאנ טינ

 ןוֿפ גנוריגער רעד ןוֿפ ביײהנָא ןטימ ןלַאֿפעגנעּכַאזצ ןעמָארגָאּפ יד ןענעז קילעֿפוצ
 ןיעלב ,רעטסינימ-דנַאלסיוא םעַײנ ַא ןוא ,(1881 ץרעמ ןט4) דליֿפרַאג ,טנעדיזערּפ םעַײנ ַא
 ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא רוגיֿפ ענעעזעגנָא ןַא ןעועג זיא סָאװ 1*,( 2169 (1116501 212106)
 .יײטרַאּפ רעשינַאקילבוּפער רעד ןוֿפ רוגַיֿפ עטסקיטכיװ יד טַײצ רענעי וצ ןוא עקירעמַא ןיא
 ,שטנעמ ַא ןרעייז טריֿפעגכרוד ןרָאטַאװרעסנָאק יד ןבָאה טנעדיזערּפ-עציוו ַא רַאֿפ
 ןיעלב סָאװ ,ןָא גָאט םעד ןוֿפ .((086546/ 24168 /ג;םטז) ?רוטרַא רעטסצשט
 יו ןרָאװעג טנַאקַאב עיצַארטסינימדַא יד זיא ,רעטסינימ ןוֿפ טמַא םעד ןעמונעגנָא טָאה
 .עיצַארטסינימדַא-ןיעלב-:דליֿפרַאג יד

 ,1881 ץרעמ ןט3 םעד ,עיצַארטסינימדַא סיעה טנעדיזערּפ ןוֿפ גָאט ןטצעל םעד ןיא

 רעגרוברעטעּפ םוצ ןּבירשעג סטרַאװע רעטסינימ-דנַאלסױא רעקיטלָאמעד רעד טָאה
 ןטימ ןסעומש ערעַײא ןוֿפ לייט ןיא זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא, זַא ,ןרעטסָאֿפ רעיײטשרָאֿפ
 ץַאלּפ ןקיטכיװ ַא ּפָא ריא טיג םיא וצ ןטֿפירשוצ ןוא םוירעטסינימ-דנַאלסױא (ןשיסור)
 ערעדנַא ןיא ןדִיי עטקירדרעטנוא יד רַאֿפ עיטַאּפמיס רענַאקירעמַא רעכעלריטַאנ רעד
 ןיא ןדִיי יד ןוֿפ גנולדנַאהַאב רעד טימ גנוקִיורמואַאב רעזדנוא רַאֿפ וויטָאמ ַא יו ,רעטרע
 ,ןטקַאֿפ רָאֿפ טגייל ריא ןעו רָאנ ,ןריטסיסקע ךעלריטַאנ געמ גנוקִיורמואַאב ַאזַא .דנַאלסור
 ערעזדנוא רַאֿפ ןעגנַאלרַאֿפ רימ זַא ,ןכַײרטשוצרעטנוא קיטכיזרָאֿפ ןַײז ריא טֿפרַאד

 יז לַײװ רָאנ ,ןדִיי נו יז לַײװ טינ ,ךַאמּפָא ןטיול גנולדנַאהַאב רעגריב עטקידיילַאב
 ע."רענַאקירעמַא ןענעז

 .םָארגָאּפ יד טימ םינּפ לא םינּפ ןרָאװעג טלעטשעג ןכיג ןיא זיא גנוריגער עַײנ יד
 ,טייהנגעלעג יד זיא רעטציא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןיעלב ןוא ,דנַאלסור ןיא ןשינעעשעג
 ,דנַאלסור ןיא רעגריב עשידִיי רענַאקירעמַא ןגעק סעיצַאנימירקסיד יד ןֿפַאשוצּפָא ,סנטשרע
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 רענַאקירעמַא רַאֿפ גנוקיטכערַאבכַײלג חוּכמ ןעגנולדנַאהרַאפ עקידרדסּכ יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא 4

 יד זַא ,ןסיװרעד וצ ךיז ןרָאװעג םמוּתשנ רעטצרטרַאּפ עשיטַאמָאלּפיד רענַאקירעמַא יד ןענעז רעגריב עשידַיי

 טקיטֿפעשַאב ןעװעג זיא סָאװ ,סעזָאמ ןעמָאנ ןטימ רעמַיַארַאק רענַאקירעמַא ןַא .טריגעליװירּפ ןענעז רעמַיַארַאק
 רצַײטשרָאֿפ.סגנוריגער עשיסור יד .ןעניֹוװ וצ טרָאד טרעטשעגמוא טביולרעד ןעמ טָאה ,קריצ רעגרוּברעטעּפ ַא ןיא

 רעמַיַארַאק יז סָאװ ,טימרעד *שינעטער, סָאד טרעלקרעד רעטערטרַאֿפ עשיטַאמָאלּפיד רענַאקירעמַא יד רַאֿפ ןבָאה

 ןוא תורצ ןַײק גנוריגער רעשיסור רעד טֿפַאשרַאֿפ טינ לָאמנײק ןבָאה ײז זַא ןוא דיי ּפיט ןרעכעה ַא ןוֿפ ןענצז ,

 ץצ6סט+ועס !00סטזמ6ת15, ק. 40. "ןטסיליהינ יד ןשיװצ ןרָאװעג ןענוֿפעג טינ ךָאנ זיא ײז ןוֿפ רענײק זַא

 14841082/ 6 ץס1006012 01 /4ח061108מ 2109ז2קמצ  !צסוצ {סז8 1898, 01. :עז םיא ןגעװו 5

 1021145. 21226ש, 8 1:01141021 ןוֿפ זיא ןעניעלב ןגעװ עיֿפַארגָאנָאמ עטסעב ןוא עטסַײנ יד 1 ק. 137--139,

 1401 01 60:ה6: 2ּהעּפ. !(סוש 1 סא, 1934

 :צז םיא ןגעװ .טנעדיזערּפ ןרָאװעג שיטַאמָאטױא רע זיא טיוט סדליפרַאג ךָאנ 6

 עקיצנײא יד 14241008/ סעס10ק5418 0? 14ז05ז1028 8109ז2ק הע, !וסש/ סט 1891 ע.4ק. 247--50.
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 רַאֿפ ףמַאק רעד .ןדִיי עשיסור עטנלצ ענעטילעג יד רַאֿפ ךיז ןלעטשוצנַײא ,סנטייווצ ןוא

 רעד ךָאנ רָאי 15 עכלצוו ַא זיולב ,טַײצ רענעי וצ ךָאנ ןיא עטקירדרצטנוא ןוא עכַאװש

 רענַאקירעמַא לָאצ רעסיורג רָאג ַא ןעװעג ,עקירעמַא ןיא ןֿפַאלקש יד ןוֿפ גנוַײרֿפַאב

 טייהנגעלעג ַא ןבעגעג עקירעמַא רעקידנסקַאװ רעד סע טָאה וצרעד .ןצרַאה םוצ טנעצָאנ

 רעד ןענַאטשרַאֿפ טנכייצעגסיוא טָאה סָאד ןוא ,טכַאמסיורג ַא ןוֿפ עלָאר יד ןליּפש וצ

 .ןיעלב טַאמָאלּפיד רעטקישעג רעייז

 טכירַאב םעיונעג ַא טקישעגוצ רעײטשרָאֿפ רעגרוברצטעפ רעד טָאה יַאמ ןט24 םעצד

 :ןעמָארגָאּפ ענעמוקעגרָאֿפ יד ןוֿפ

 ןעמוקענגרָאֿפ שדוח ןטצעל ןענעז -,רעטסָאֿפ טבינרש--,ןכָארבסױא עכעלדנעש ריר א;

 םעד ןעווענ םרונ ןבָאה ןוא ןדִוי יד ןנעק דנַאלסור ןופ ןצניװָאדּפ עקידֿברעמ:םורד יד ןיא

 יד .עמוס רעקיזיר ַא ףיוא םוטנגייא ןוֿפ ננורעטשעצ יד ןוא ןשטנעמ לָאצ א ןוֿפ טיוט

 דַארנטעװַאסילעי םורַא ןוא ןיא ןעוװעג ןענעז ןעמוקעגרַאֿפ ןענַײז םומוהמ יד ווו רעטרע

 יד .רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא סעדָא ןיא ןעמוקעגרַאֿפ ןענעז ןעורמוא ערענעלק .דועיק ןוא

 ןוא עטסקירעדינ יד ןוֿפ ןעווענ ךעלסילשסיוא טעמּכ ןענעז ןלַאֿפנָא יד ןיא רעמענלײטנָא

 ייווצ עטנָאמרעד יד ןיא תומוהמ יד ,ךעלֿפרעד ןוא טעטש יד ןוֿפ ןטכיש עטסקידנסיוומוא

 טרָאד טכאמ יד זיא נעט עכעלטע זַא ,עקרַאטש עכלעזַא ןעדועג ןַייז וצ סיוא ןעעז טעטש -

 גנּוװש ןלוֿפ םימ ןּבענּפָא טנַאקעג ךיז ןבָאה רעלַאֿפנָא יד ןוא ,טריזילַארַאּפ וו ןעוועג

 =נייא 100.000 רעביא ןוֿפ טָאטש א ,וועיק ןיא .ננורעטשעצ ןוא םזיטַאנַאֿפ ןוֿפ טעּברַא רעד

 ןייק זַא ,ןבענעגרעביא טרע סע יוװ ,יונענ יױזַא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טעברַא יד זיא ,רענילּוד

 רעזַײה עקיזָאד יד ןוֿפ רעניווונייא יד .ןרָאװעג ןזָאלענכדוד טינ זיא זיוה שידִוו קדצניוא

 ןוא ,טענרהרעד לוט ןוא רענייטש טימ ןֿפרָאװרַאֿפ ,ןגָאלשענ ,ןבידטענסיורַא ןעמ טָאה

 יד ףיוא ןֿפרָאװעגסױדַא ןוא טריבַארעצ-- רעזַײה יד ףיא ןענופעג ךיז טָאה סע סָאװ

 ןָאילימ עכעלטע ןיא טצַאשעג טרעוװ ,ןדָאװעג ןָאטענּפָא ןטרָאד זיא סָאװ ,ןדָאש רעד .ןסַאג

 עלעיצרעמָאק לָאצ א .ןרָאװעג ןֿפַארטעג קרַאטש רעבירעד זיא לדנַאה רעד ןוא ,לבוד

 ךָאנ זַא ,ארומ טָאה ןעמ ןוא תובוח ערעייז ןלָאצ טרעהענֿפױא ןּבָאה ןעננומענרעטנוא

 ןטשרע םעד ןוֿפ ןעלקיטרַא ףיוא ןוא גרַאװנסע ףיוא ןזִיַירּפ יד .ןעמוק ןלעװ ןטָארקנַאב

 םוטנגיײא ןוֿפ ננורעטשעצ ןוא רעדעבטולּב .טנַײטשעג קרַאטש לַײװרעד ןבָאה ךיורבעג

 לַאֿפנָא רעשיטקַאֿפ ןייק ווו ,תומוקמ ערעדנַא ןיא ךיוא ןטֿפול רעד ןיא יווװ יוזַא ןעננעה

 ןזָאלרַאֿפ ןלָאצ עסיורנ ןיא ןבָאה רעטרע ענעי ןוֿפ ןדִיו יד .ןעמוקענרָאֿפ טינ ךָאנ זיא

 ןײק רעדָא ץענערג ןשיכַײרטסע םעד רעביא ןעװעטַאר וצ ךיז ידּכ ,ןעמייה ערעייז

 לױט ןיא .גנונעדרָא ןרעכיזרַאֿפ וצ סיודנ גונעג זיא טכַאמ עשירעטילימ יד ּווו ,עווקסָאמ

 טלָאװעג ךיז ןבָאה ןדִיי ּוװ ,גוצ ַא ןייג ןזָאל וצ טגָאזענּפָא עטמַאַאב-ןַאב ךיז ןבָאה ןלַאֿפ

 ןוֿפ ןברָאדרַאֿפ ,ןומה ןטצײרעגֿפױא ןַא ןוֿפ עקַאטא ןַא רַאֿפ ארומ סיוא ,ןעװעטַאד

 ןּבָאה ןטסירק זַא ,טײרּפשרַאֿפ ױזַא ןרָאװעג זיא ַידעביור םשל ַירעביױר .ביור ןוא סּפאנש

 רעדליב עקילייה ןעננַאהענסױרַא דעדָא ןציירק טימ רעזייה ערעייז טנכייצַאב ארדמ סיוא

 רעכיג ךיז ןסַאּפ ןלַאֿפנָאבױר עקיזָאד יד .לוועּפ ןוֿפ ןרָאצ םעד ןוֿפ ןעוװעטַאר וצ ךיז ידּכ

 *.טרעדנוהדָאי ןקיטציא ןרַאֿפ יו רעטלעלטימ ןרעטצניֿפ ןדַאֿפ

 ןעמונַאב דלַאב טשינ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד , זַא ,ווָיַאנ רעטַײװ טבַײרש רעטסָאֿפ

 יד ףיט ןוא טַײװ יװ ,טּפַאכעג ךיֹז ןבָאה ייז ןעװ רעבָא ,רַאֿפעג רעד ןוֿפ סיירג יד

 תומוהמ יד ןקירדוצרעטנוא סַײלֿפ ןטרעווסנביול ַא ןזיװעגסיױרַא ייז ןבָאה ,זיא רַאֿפעג

 ןרָאװעג טצונַאב ךיוא זיא רעטילימ .עקידלוש יד ןֿפָארטשַאב ןוא ןריטסערַא וצ ןוא

 ןוא טשימעגנַײרַא ךיג ךיז טָאה טכַאמ יד ּוװ ,לשמל סעדָא ןיא יו ,רעטרע לייט ןיא

 ."תומוהמ יד טלעטשצעגּפָא

 .ןעמָארגָאּפ יד ןוֿפ תוביס יד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב סרעטסָאֿפ ןענעז טנַאסערעטניא רעייז ׂ
 ןוא םזיטַאנַאֿפ ןקידנשרעה םעד ץוח -- ,רעטסָאֿפ טבי-רש -- ,תוביס ענעדײשרַאֿפ,

 עקיזָאד יד רַאֿפ ןבענעגנָא ןרעװ ןדִיי יד וצ ןטכיש עקירעדינ יד ןוֿפ האנׂש רעזעיגילער



 צנַאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןגעװ סעיצנעװרעטניא רענַאקירעמַא יד 502

 ןענעז ןרעַײטש .טַײצ עטצעפ יד סיזירק ש טבעלענרעביא טָאה דנַאל סָאד .ןכָארבסיױא

 טלעגריּפשפ סָאד .שינעעזנַײא ןָא ןרָאװענ טנָאמעגנַײא ןענעז ןרעייטש יד ןוא עכיוה ןעװעג

 .ךיורבענ ןטשרע טעד ןוֿפ ןעלקיטרַא עלַא ןוֿפ ןזַײרּפ יד ןביוהענ טָאה סָאד ןוא ןלַאֿפעג זיא

 יד זיא סעילימַאֿפ ךס א ַײב ןוא תורצ ןוא ןדילל ןוֿפ רעטניוו ַא ןעוועג זיא רעטניוו רעד

 .עּפס ןוא רעלדנעה ,םיוולמ ןענעז ןרֶיי יד יוו ױזַא .ץעזעג ךעלרעי ַא טעמּכ טײקטעֿפוחרַאֿפ

 ,טליֿפענ ןבָאה ןסַאמ עמערָא יד ןוא דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןענּוװענ ייז ןבָאה ,ןטנַאלוק

 ,"ןֿפוא ןטביולרעדמוא ןַא ףיוא ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענעז תורצ ערעייז זַא

 ,ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעמָארגָאּפ יד ױזַא יו ,ןרעלקרעד וצ רעביא טייג רעטסָאֿפ

 טעוװ גנוריגער עשיסור יד ךיוא רָאנ ,ןדִָיי יד רָאנ טשינ ןזַא ,רעטנוא טכַײרטש ןוא

 ןדַײל קרַאטש ןוֿפרעד

 :ָאטרָא-שיכירנ רעד ןוֿפ ןרָאװענ טיהענּפָא ַײרטעג זיא סָאװ ,טַײצטסַאֿפ רעד ךָאנ,

 ריא טימ ,ךָאװ רעקילײה רעד טימ טקידנערַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ןוא ךריק רעשיסקָאד

 ןטּפאשנדַײל יד ןקריוװאב וצ גנירג ןעוװעג זיא ,תורּכיש ןיא גנונעכייצסיוא רעקידנעטש

 עשיטסיליהינ יד זַא ,ךיוא טנָאז'מ .עקידנסיוומוא ןוא עקירעגנוה יד ןוֿפ םזיטַאנַאֿפ ןוא

 :עדינ יד ןוא םירעיוּפ יד טרעטנומענֿפױא ןוא ענַאל יד טצונענסיוא ןבָאה ןטֿפַאשלעזענ

 טיײהננעלרַאֿפ רד ןרעסעדגרַאֿפ וצ ידּכ ,ןעורמוא וצ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןוֿפ ןטְכיש עקיר

 ןוא !?תורעשה ףיוא זיולב טיובענ אמתהסמ זיא גנוקידלושַאב יד רָאנ .ננורינער רעד ןוֿפ

 יוצ ַא טלקיװטנַא ןבָאה ןעמָארנָאּפ יד זַא ,זיא תמא .ןזַײװַאב עשיטקַאֿפ ןייק ףיוא טינ

 טשינ ןֿפוא םושב זיא סָאװ ,דנַאל ןיא טײקיזָאלצעזענ ןוא טײקנדירֿפוצמוא ןוֿפ דנאטש

 ."גנורינער רעד רַאֿפ ןשטנּווװעג

 .עשעג יד ביוא, וַא ,ןשטנּוװ עמורֿפ יד טימ טכירַאב ןַײז טקידנערַאפ רעטסָאֿפ

 טייקידנעווטיונ רעד ןיא ךיז ןטכַארטרַאֿפ טסנרע טצוװ ןעמ זַא ,וצרעד ןריֿפ ןלצוו ןשינצ

 גנובעגצעזצג עשיסור יד ןלעטשקצװַא ןוא ןדִיי יד ןגעק סעיצַאנימירקסיד יד ןֿפַאשוצּפָא

 גנובעגצעזעג רעד טימ ייר ןייא ןיא ן,ל ,י--,טכעררעגריב רעשידִיי ןוֿפו עגַארֿפ רעד ןיא

 ןוא סנבעל עכעלשטנעמ ןוֿפ רעװנָא רעד טעװ ,רעקלעֿפ עטרעלקענֿפױא ערעדנַא ןוֿפ
 גפ"טסיזמוא ןעוועג ןַײז טינ סנגעמרַאֿפ

 ןטעבעג ןיעלב טָאה רעטסינימ-דנַאלסיױא ןוֿפ טמַא םעד ןעמענרעביא ןכָאנ ץרוק

 טנָאקעג טינ סָאד טָאה רעטסָאֿפ .ןדִיי ןגעק ןצעזעג עשיסור עלַא ןלעטשוצוצ םיא ןרעטסָאֿפ

 טקיש רע זַא ,ןעניצלב וצ רע טבַײרש 1881 ילוי ןט14 םעד ןוא ,ןוט וצ ךַײלג ןזַײװַאב

 םיא רַאֿפ רעטציא זיא עלַא לַײװ ,ןצעזעג עטסקיטכיװ יד ןוֿפ לייט ַא זיולב סױרַא םיא

 רענַאקירעמַא םעד וצ טדנעװעג רעבירעד ךיז טָאה ןיעלב .?ןגירק וצ ךעלגיממוא

 לָאז רע זַא ,(/גת165 205561 1.0661|) לעוָאל לעסָאר סמיעשזד ,ןָאדנָאל ןיא רָאדַאסַאבמַא
 םעד .ןצעזעג עקיזָאד יד םוירעטסינימ-דנַאלסיוא ןשילגנע םעד ןוֿפ ןגירק םיא רַאֿפ

 .טקישעגרעביא סָאד םיא לעוָאל טָאה רָאי ןבלעז םעד ןוֿפ ילוי ןט6
 ינָאק ַא ןביוהעגנָא טָאה טֿפַאשרעריֿפ סניעלב רעטנוא םוירעטסינימ-:דנַאלסיוא סָאד

 קידנעײגסױרַא ,רעגריב עשידִיי עשידנעלסוַא ןוֿפ גנולדנַאהַאב רעד ןגעק עיצקַא עטרירטנעצ

 טלַא ןעגנערבוצנעמַאװצ טנכערעג טָאה ןיעלב ןדִיי עשיסור יד רַאֿפ ןצעזעג יד ןוֿפ

 רעגריב עשידִיי ערצייז ןוֿפ גנולדנַאהַאב רעד טימ ןדירֿפוצ טינ ןענעז סָאװ ,ןעגנוריגער

 .דנַאלסור ןיא

 רעק80 יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד וצ (*ןטסיליהינ,) ןרננָאיצולָאװער עשיסור יד ןוֿפ גנויצַאב רעד ןגעװ 8

 ב"ז םעד ןיא רצװָאקירעשט .א ןוא יקסװעיַאלָאקינ .ב ןוֿפ ןעלקיטרַא עכעלריֿפסױא יד עז ןרָאי

 .סיורַא טזָאל ָאװַיי רעד סָאװ ,"גנוגעװַאבירעטעברַא רעשידַיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ,

 .ד צ ר
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 503 ונַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ סעיצנעורעטניא לצנַאקירעּמַא יד

 ןֿפוא ןלעמרָאֿפמוא ןַא ףיוא םוירעטסינימ-דנַאלסיױא רענַאקירעמַא סָאד טָאה טשרצוצ
 וצ דנַאלגנע טכַאמסיורג רעטסקיטכיוװ רעד ןוֿפ גנולעטש יד זיא יװ ,ןעניֿפעגוצסױא טכוזעג
 .רעטעּפ ןייק ןרעטסָאֿפ וצ ןיעלב טבַײרש ינוי ןט22 םעד ןוֿפ ווירב ַא ןיא .עגַארֿפ רעד
 ,םינינע עשידנעלסיוא רַאֿפ רעטסינימ-עציוו רעשילגנע רעד ,עקליד סלרַאשט רעס זַא ,גרוב

 ןכלעוו ןבָאה טצוװ טסעטָארּפ ַא יצ ,ןטכַארטרַאֿפ טוג ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,סיוא טעז ,טלַאה,
 ערעייז סָאװ ,ןעגנוריגער ערעדנַא יד ,ןיעלב רעטַײװ טבַײרש ,ביוא, .,,"טרצוו זיא סע
 זַא ,רעכיז טעמּכ זיא ,ױזַא ךיוא ןטלַאה ,דנַאלסור ןיא טלדנַאהַאב טכעלש ןרעוװ רעגריב
 :ריטַאנ רעד ןוא ,ןעמוקסיורַא טינ עיצקַא רעטציטשרעטנוא-טינ רעד ןוֿפ טעװ סטוג ןייק
 טצװ סָאד ןוא טַײז רעדצי ןוֿפ טייקיטעטמוא עטצרקסיד ַא ןַײז טצװ ןוֿפרעד ףוס רעכעל

 ןטסקרַאטש םוצ ןעװעג טלָאװ גנוריגער עשיסור יד ןכלצוו ,אצוי-לעוּפ םעד וצ ןריֿפ
 ?ג"ןכיירגרעד וצ טריסערעטניארַאֿפ

 ןוא םענַײז ןַאלּפ םעד ןבעגֿפױא טינ רעבָא ןיעלב ליו ,טשױטנַא לסיב ַא שטָאכ
 אוו ַא, זַא ,רע טבַײרש רָאדַאסַאבמַא רעגרוברצטעּפ םוצ סעיצקורטסניא עקידרעטַײװ יד ןיא
 ךַײא רעבירעד טלָאוװ'כ ןוא ןשטנוװעג ןעװעג טלָאװ עיצקַא עשיֿפּתשב זיא טינ רעס
 עשיטַאמָאלּפיד רעגרוברעטעפ טסייה סָאד) ,ןגעלָאק ערעַײא טימ ןסעומש ןיא זַא ,ןטעבצג
 ,רָאדַאסַאבמַא ןשיטירב ןטימ לעיצעּפס ןוא ן,ל .י--.רעדנעל ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ רעטערטרַאֿפ
 יד יײז רַאֿפ ןכַאמ רָאלק ןוא ןֿפוא ןגולק ַא ףיוא ייז ףיוא ןקריו וצ ןעז ריא טלָאז
 ןוֿפ סוטַאטס םעד ןוֿפ גנולעטשכַײלג יד ןריֿפוצכרוד גנוריגער רעד ןוֿפ הנווּכ עטסנרע

 םעד טימ םּכסה ןיא ןיא סָאד סָאװ ,ןביולג ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא ,דנַאלסור ןיא עדמערֿפ
 ןיא טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק רעבָא טָאה רעטסָאֿפ ,?"טַײצ רעד ןוֿפ טסַייג ןויסערגָארּפ

 רָאדַאסַאבמַא רעשילגנע רעגרוברעטעּפ רעד זַא ,ןעניעלב טעדלעמ רע ןוא ןסעומש ענַײז
 .יגער רעשיסור רעד וצ טסעטָארּפ ַא עגונב םיא טימ ןרירעּפָאָאק וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה
 ."רעגריב עשיסור ןענעז סָאװ ,ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל רעד ןגעװ גנור

 ,עיצַארטסינימדַא רעַײנ רעד רַאֿפ קילגמוא סיורג ַא ןעשעג זיא 1881 יִלֹוי ןט2 םעד
 ןטשואירַאֿפ ַא ןוֿפ סָאש ַא ןוֿפ ןרָאװעג טעדנּוװרַאֿפ רעווש זיא דליפרַאג טנעדיזערּפ רעד
 ןרָאװעג זיא דליֿפרַאג סָאװ ,ןוֿפרעד טרעטיברַאֿפ ןעװעג זיא סָאװ ,רָאטַאװרעסנָאק

 וצ טרַאװרעד טָאה רע סָאװ ,עלעטש ןייק ןגירק טנָאקעג טינ טָאה רע ןוא ,טנעדיזערּפ
 ןעמונעג ךיז ןבָאה עוװיטַאװרעסנָאק יד .ןרָאװעג טריזילַארַאּפ זיא גנוריגער יד .ןגירק
 טַײװ זיא סָאװ ,ןרוטרַא ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא טכַאמ יד ןעמענוצרעביא ןטיירג
 טזומעג טָאה שינעעשצג יד שטָאכ .טנעדיזערּפ ַא ןוֿפ טמַא ןרַאֿפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ
 ,דנַאלסור עגונב רעטסינימ-דנַאלסױא םעד ןוֿפ טעברַא רעד ףיוא ךיז ןֿפורּפָא קרַאטש
 םענַײז ןוֿפ ןעז סָאד ןָאק ןעמ יװ ,ןערב ןַײז ןיא ןזָאלעגכָאנ טינ ןיעלב רעבָא טָאה
 .שינעעשעג רעלַאטַאֿפ רעד ךָאנ ןכָאװ ריֿפ םיוק רעיײטשרַאֿפ רעגרוברעטעּפ םוצ ווירב ַא

 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא גנונערָאװ ַא ןיילַא ןיעלב טקיש ילֹוי ןט29 םעד
 טשינ ךָאנ טָאה רע שטָאכ ,רעײטשרָאֿפ רעגרוברעטעּפ םעד ךרוד ,דנַאלסור וצ גנוריגער
 ךירַאמ םיוק ףרַאדַאב ךיא  .עיצקַא רעטרירטנעצנָאק ַא ןוֿפ גנונעֿפָאה יד ןבעגעגֿפױא
 ןכַאמּפָא עריא טסילש ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנוריגער יד זַא ,טקנוּפ םעד ןגעװ ןַײז
 טינ טולָאסבַא ןָאק יז .רעגריב עריא עלָא ןוֿפ ץוש ןכַײלג םעד רַאֿפ רעדנעל עדמערֿפ טימ
 ןוא םַאטשּפָא רעייז סָאװ ,ןטייווצ ַא ןוא םענייא ןשיװצ עיצַאנימירקסיד םוש ןייק ןכַאמ
 ןיא רעדָא םייה רעד ןיא ןצעזעג יד ּפָא ןטיה ייז ןמז לֹּכ ,ןַײז טינ לָאז ןביולג רעייז
 םייה רעד ןיא ץוש ןקירעהעג םעד ןבעג ייז גנוריגער רענַאקירעמַא יד זומ ,דנַאלסיױא
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 רנַאלסור ןיא ןעמָאױנַאֿפ יד ןגצו סעיצנעוורעטנ א רענַאקי-עמַא יד 54

 .מוא זיא'ס רעכלעוו ַא ,דנַאלסיוא ןיא ייז רַאֿפ ץוש ןקיבלעז םעד טרַאוװרעד יז ןוא

 סָאװ ,גנורינער רעדמערֿפ ַא דצמ ייז ןגעק טקַא רעקידנרינימירקסיד רעדָא רעכעלדנַײרֿפ

 ,ןטסעטָארּפ עטסנרע זדנוא ַײב ןֿפורסױרַא טצוו ,ריא טימ ןעגנויצַאב עכעלדנַײרֿפ ןבָאה רימ

 ,?4"ךַאמּפָא ןייק טינ רעדָא ָאי טריטסיסקע סע יצ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ

 -עציו רעד ןוא ןברָאטשעג דליֿפרַאג טנעדיױזערּפ זיא רעבמעטּפעס ןט19 םעצד

 רצסיורג, :טגָאזעג םיא ףיוא טָאה רענַײז דנַײרֿפ ַא סָאװ ,רוטרַא רעטסעשט ,טנעדיזערּפ

 ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה ןיעלב .טנעדיזערּפ ןרָאװעג עקַאט זיא ,2*"! טנצדיזערּפ ַא רוטרַא ,טָאג

 רוטרַא .טרינגיזער טָאה רע ןוא ,ןרוטרַא טימ ןטעברַאנעמַאזוצ ןענָאק טשינ טצװ רע זַא

 ןקיסַאּפ ַא ןעמיטשַאב ןענָאק טעװ רע זיב ,ןטסָאּפ ןַײז ףיוא ןבַײלברַאֿפ ןטעבצג םיא טָאה

 ,רעטַײברַאֿפ

 .סיוא ןכָאװ עטלייצעג ףיוא זיולב טבַײלברַאֿפ רע זַא ,טסּוװעג טָאה ןיעלב שטָאכ

 ןטקינײארַאֿפ ַא ןגעוו ןַאלּפ ןַײז ןבעגעגֿפױא טינ ןגעװטסעדנוֿפ רע טָאה ,רעטסינימ-דנַאל

 טקרעמַאב רעירֿפ זיא סע יװ .דנַאלסור ןגעק רעדנעל עסיורג עקינייא ןוֿפ טסעטָארּפ

 ןפניעלב טקישעגרעביא ןָאדנָאל ןיא רָאדַאסַאבמַא רענַאקירעמַא רעד טָאה ,ןרָאװעג

 ןלצוָאל זיא סָאד .דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןגעק ןצעזעג עלַא טימ םודנַארָאמעמ ַא

 רע יװ ,טָאה ןיעלב .עקליד רעטסינימ-עציוו ןשילגנע םעד ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשצעגוצ

 ןיא זַא ,ןעגנורדעג ןוֿפרעד ךעלריטַאנ, :ןלעוָאל וצ 1881 רעבמעווָאנ ןט22 םעד טבַײרש

 רענַאקירעמַא םעד סָאװ ,ןעגנוטַארַאב יד ןוֿפ טַאטלוװזער ַא סע זיא ןעניז ןסיוועג ַא

 ןשיטירב ןַײז טימ ןבָאה וצ ןרָאװעג ןבעגעגֿפױא זיא {,ל ,י--גרוברעטעּפ ןיאו רעטצרטרַאֿפ

 םעד ןעזרעד רעטציא לָאז ןיעלב זַא ,טקריװעג ,סיוא טעז ,טָאה סָאד ."ןטרָאד עגעלָאק

 קילבסיוא ןרערָאלק ַא טימ ןוא רעטיירב ךס ַא לָאמ סָאד ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ ידּכ רשוּכה-תעש

 וצ ןדנעװ וצ ךיז ,עדמערֿפ רָאנ טינ ןוא ןדִיי עשיסור ענעריובעגנַײא יד ןֿפלעה וצ

 .דנַאלסור ןגעק טסעטָארּפ ןשיֿפּתושב ןגעוו דנַאלגנע

 הירב ןטנָאמרעד רעירֿפ םעד ןיא ןלעוָאל וצ ןיעלב טביײרש--,טסּוװַאב טוג זיא דימ,

 ןענאטרעטנוא עריא ענונב הכולמ ַא ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ יד זַא -- ,רעבמעווָאנ ןט22 ןוֿפ

 :נסיזוד ,רערעדנַא ןַא ןוֿפ ננושימנַײרַא רעד רַאֿפ ןינע רעקיסַאּפ ןייק טינ ללכב ןענעז

 םעד ןוא טײהַײרֿפ יד טקעריד ןָא ןריר ןצעזעג עכלעזַא דעבָא ןעוװ .טכַאמ רעקיד

 עיטנַארַאנ רעטשרמולּכמ רעד רעטנוא ,דנַאל ַאזַא ןיא ןעמוק סָאוװ ,עדמערֿפ ןוֿפ םוטנגייא

 סָאד ןעו ןוא ,תונורּכ עטסלַארעביל יד טימ ןרָאװעג ןסָאלשענ ןענעז סָאװ ,ןכַאמּפָא ןוֿפ

 ןוא םזיטַאנַאֿפ ןוֿפ ךָאי ןרעוװש סעד דעטנוא טכארבעג טרעוו . ..ןדמערֿפ ַא ןוֿפ ןסיוועג

 ןיא תושקב ןעװ ןוא ;ענערױבעגנַײא יד ןוֿפ סנקור יד טניײב סָאװ ,לײטרוארָאֿפ

 :עלָאט ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןוא טַײצ רעד ןוֿפ טסַײנ ןוויסערנַארּפ ...טייקכעלשטנעמ ןוֿפ ןעמָאנ

 יד ןכָאיוצרעטנוא רעמ ץלַא ןליװ ַא ןוֿפ ןשינערעהוצנָא םימ טנגענַאב ןרעוו ץנאר

 עדמערֿפ יד ןוֿפ ןטייקירעװש יד ןרעסע-גרַאֿפ ןֿפדא אזא םיוא ןוא ,עקידנדַיל עכעלקילגמוא

 זדנוא רַאֿפ רעבירעד סע טרעװ -- דנַאלסור ןיא ןעניווו סָאװ ,עסַאר רעבלעז רעד ןוֿפ

 :רעד א ,קרַאטש ױזַא ןקידײטרַאֿפ רימ סָאװ ,טײהַײרֿפ רעזעינילער ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד תמחמ

 ץוש ןקירעהענ םעד יײז רַאֿפ ןגירק דצ רענריב ערעזדנוא יבנל ֿבוח רעשילַארָאמ רענעביוה

 ןֿפרַאד ןלָאז רימ ןעװ וליּכַא ,רעדנעל עדמערֿפ ןיא הנומא רעײז רַאֿפ ץנַארעלָאט ןוא

 ."תונידמ ערעדנַא ןוֿפ ןצעזעג עקיטרָא יד ןריקיטידק וצ ןריקיזיר

 :ענֿפױא יד רַאֿפ ךעלנַײּפ ךעלקירדסיואמוא ןַײז דָאנ יװ שדעדנַא טינ ןַאק'ס,

 גנַאל ַא ןעז ֹוצ ,עקירעמַא ןוֿפ יװ טקנוּפ ,עינַאטירב-סיורג ןוֿפ טַײליהכולמ עטרעלק

 ןעז וצ -גָאט ןקיטנַײה יב טַײנַאב טסנרע רעטלעלטימ ןוֿפ ?ײטרוארָאֿפ םענעפרָאװרַאֿפ

 24 ץסזסופמ 2612110095 1881, ק. 1030.
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 05 דנַאלמור ןיא ;עמָארגָאּפ יד ןגעװ סציצנעורעטניא רענַאקירעמַא יד

 זַא ,עירָאעט רעקידחועט רעד ףיוא טריזַאב הכולמ רענעדעווּוס רעסיורנ ַא ןוֿפ גנולעטש יד

 סָאװ ,ןענָאמרעד טינ ןעמ ףרַאד עטכישענ ןוֿפ רענעק ןייק ...ןכערברַאֿפ א זיא טיײקידוװערָאּפש

 לזדניאבלאה ןשינַאּפש םעד ףוא ןוא עּפָארײא-לַארטנעצ ןיא ןדִיי יד ףיוא תוֿפידר יד

 ןיא רעסעב ןעננַאנעג ןדִיי םעד זיא ,טנַײה יװ טקנוּפ ,טלָאמעד .טנרעלעג זדנוא ןבָאה !

 עלוֿפומ ןוא טײקידװערָאּפש ןַײז טָאה ,טנַײה יװ טקנוּפ ,טלָאמעד .ןכש ןַײז יוו לדנַאה

 טכַארבעג טָאה האנק ןוא ,האנק טכארבעג טָאה לַאטיּפַאק ןוא ,לַאטיּפאק טכַארבעג טעברַא

 ןיא ךיז טנעװַאב עיצידַארט עטלַא יד .ננורעדנוזּפָא עכעלטֿפאשלעזעג--תופ דר ןוא תוֿפידר

 ןוֿפ טרעדנוזענּפָא ןליוו םענענייא ןטימ טינ ךיז ןטלַאה ןדִיי יד .זַיײרק ןטֿפּושיּכרַאֿפ ַא

 ןוא טקירדרעטנוא יז טָאה ןעמ לַײװ ,וצרעד ןעננּוװצעג ןרעוװ רָאנ ,ערעדנַא עלַא

 טזָאל רעטלעלטימ ןוֿפ ָאטעג יד .טניוװעג ןבָאה יײז ּוװ ,טעטש יד ןיא טרעדנוזענּפָא

 יז ןעוו ,ןָאטענ טונ ןבָאה רעקלעֿפ יד סָאװ ,לּכשה-רסומ םענַײֿפ ַא ןענרעלַּפָא ךיז ןוֿפ

 .2פ"םיא וצ טרעהענוצ ךיז ןבָאה

 ,ןדַי עשיסור יד ןֿפלעה וצ גָאלשרָאֿפ ןטימ ןֿפָא סױרַא ןיעלב טערט רעטַײװ

 יד ןוֿפ עגַאל יד טעװ ןדִיי עשיסור יד ןֿפלעה וצ ןָא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע לַײװ

 ,עגַאל רעד ןיא ןדִיי עשיסור יד רעדיוװ ןזָאל ןוא ,ןרעדנע טינ ךיוא ךיז ןדִיי עדמערֿפ

 ,טייקיטכצמ ןוֿפ ליֿפעג ַא גנוריגער רעשיסור רעד ןבעג טניימ ,ריא ןיא ךיז ןעניֿפעג ייז סָאװ

 .ריא ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ ןַײא טינ ךיז טלעטש רענייק זַא

 .יײװ ןיעלב טבַײרש--,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןוא עינַאטירב-סיורג ןיא,

 זיא סָאװ ,רעירַאּפ ַא יו רעגריבטימ ענַײז ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא טינ דיי רעד זיא--,רעצט

 ןכעלטֿפַאשלעזעג רעזדנוא ןיא גנוקילײטַאב עכַײלג ןַײז .ןסױטשעגּפָא ןוא קידנסױטשּפָא

 סָאד .טינ קֿפס ןייק םענייק רַאֿפ ןענעז םזיטָאירטַאּפ ןַײז ןוא טײקידװערָאּפש ןַײז ,ןינב

 ןשיסור םעד ןכיירגרעד רימ זיב ,רעדנעל עשייעּפָאריײא :סיורג יד ןיא ךיוא זיא עבלצז

 ריא ןיא ךיז ןָאק עירעּפמיא סרַאצ םעד ,ענדָאמ זיא'ס .גרעב עשיטַאּפרַאק יד ,ץענערג

 רעדייא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ עינעמור רעד טימ ןכַײלגרַאֿפ ןדִיי יד ןוֿפ גנולדנַאהַאב

 (1878) רענילרעב םעד ןוֿפ ןעגנולדנַאהרַאֿפ עטרעלקעגֿפױא יד ןעװעג קיטליג ןענעז סע

 זײ! ָאקָארַאמ רעקיטציא רעד טימ ןוא ,ךַאמּפָא

 ןוֿפ ןוא דליֿפרַאג טנעדיזערּפ םעד ןוֿפ המּכסה עלוֿפ יד טַאהעג טָאה ווירב רצד

 ןעועג רָאלק טולָאסבַא זיא'ס, ןַא ,טבַײרש ןיעלב לַײװ ,רוטרַא רעטסעשט שרוי ןַײז

 רענַאקירעמַא יד וצ גנויצַאב יד ןרעסעברַאֿפ טלָאמעד רָאנ ןָאק ןעמ זַא ,טנעדיזערּפ ןרַאֿפ

 ןרעוו טרעסעברַאֿפ קיטַײדַאב טצוװ ןדִיי עשיסור יד ןוֿפ עגַאל יד ןצוו ,דנַאלסור ןיא ןדִיי

 סע לָאז ,עּפורג ןייא תֿבוטל ןרעוו ןעמונעגנָא טשינ ןלעװ סע טירש ַא רַאֿכ סָאװ זַא ,ױזַא

 סע זיא ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנַא עקיטרַאנגיא יד רעטנוא זַא ןוא ,רעטייווצ רעד ןֿפלעה

 ןטימ םּכסה ןיא ןעלדנַאה לָאז יז זַא ,דנַאלסור ףיוא ןעגניװצוצֿפױרַא קיטכיר ןוא קיסַאּפ

 טנעדיזערּפ טניימעגנ טמַא ןכיוה םעד ןיא רעײגכָאנ ןַײז רַאֿפ .טַײצ רעד ןוֿפ טסַײג

 רעד טָאה רימ ןוא .ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ךיוא גנוניימ עקיזָאד יד זיא {.ל--,רוטרַא

 רעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא רעד וצ ןינע םעד ןעגנערב וצ ןבעגטגֿפױא טנעדיזערּפ

 ןעגנוריגער עדייב יד ןוֿפ ןעגנולעטש יד ןלעװ ...טעטסעיַאמ רעשיטירב ריא ןוֿפ גנוריגער

 -ַאב ַא ןבייהוצנָא טַײצ עקיצניג ַא ןעוועג ,סיוא טעז סע יװ ,סע טלָאװ ,םעד ןיא ןעמיטשנַײא

 ןקריוו רעייז סָאװ ,ןעגנוריגער ערעדנַא ןסָאלשעגנַײא ךעלגעמ ךיוא טלָאװ סָאװ ,גנוגעוו

 בילוצ טלָאװ דנַאלסור זַא ,ױזַא ענעגייא ערעזדנוא טימ ןעמַאװצ טלַאֿפ סערגָארּפ ןרַאֿפ

 ןוא ,ןעננודנעוו עקילָאצליֿפ ערעייז ךרוד ןרָאװעג טסולפנַײאַאב הֿבוט רענעגייא ריא

 )8068 ַײב ןוא 110618/ 512/69ז080מ50מ (1884) ןיא טקורדענּפָא זַײװלײט זיא ווירּב רעד 6

 0216 186 0. 5. 286 186 (ג6זת8ת-|סשצמ ?6ז966ט1/0מ5. 166 01, 1933, ק. 40--41.

 .װירב םענוֿפ בײהנָא רעד טלעֿפ ןרעלהָאק ַײב .ןגוצסיוא עדיײב ןיא ןַארַאֿפ זיא ףַארגַארַאּפ רעטצעל רעד
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 ױנַאלסור ןיא ןצמָארגָאּפ יד ןגעװ סעיצנעװרעטניא רצנַאקירצמַא יד 6

 .טֿפעשעג עכעלצעזעג עטַאווירּפ בילוצ עירעּפמיא עשיסור יד ןכוזַאב סָאװ ,רעגריב ערעייז
 ענעדײשרַאֿפ ןֿפרַאװּוצרעטנוא ךיז ןרעו ןעגנווצעג טשינ רעמ ןטלָאװ ,םינינע עכעל

 ?5"עּפָאריײא ןיא טינ ץעגרע ןיא ןריטסיסקע סָאװ ,סעיצַאלוגער ןוא ןעגנונעדרָארַאֿפ

 ןעװעג זיא סָאד זַא ,ןעז וצ זיא ווירב םעד ןוֿפ ףוס םוצ גנוקרעמַאב רעד ןוֿפ
 ןיעלב טרעלק ,טנָאק ריא , .גנוריגער רעשילגנע רעד וצ טֿפירשוצ עלעיציֿפָאמוא ןַא

 ,((318תט1116) ליװנַארג דרָאל רַאֿפ ןענעייל טֿפירשוצ יד ,ןלעוָאל רָאדַאסַאבמַא םעד ףיוא
 רעד זַא ,וצ טיג רע ןוא ,"שיּפָאק ַא ןזָאלרעביא םיא ריא טצװ ,ליו רע בוא ןוא

 .סגנוניימ ןצַײרֿפ ַא רַאֿפ טייהנגעלעג ַא ףיוא ןטרַאװ טײקנדירֿפוצ טימ טצװ טנעדיזערּפ
 29 * טעטסעיַאמ ריא ןוֿפ גנוריגער רעד טימ ןינע םעד ןגעוו טַײבסױא

 םעד רַאֿפ טנעיילעגרעביא ווירב םעד טָאה לעוָאל רָאדַאסַאבמַא רעד יו םעדכָאנ

 יד, זַא ,טרעֿפטנעעג רענעי טָאה ,?ליװנַארג דרָאל רעטסינימ .דנַאלטױא ןשילגנע
 טימ ןעמַאזוצ ןעלדנַאה וצ ןדירֿפוצ ןַײז לָאמעלַא טעװ טעטסעיַאמ ריא ןוֿפ גנוריגער

 1" טײהַײרֿפ רעזעיגילער צגונ זיא סָאװ ,עגַארֿפ רעדיווטעי ןיא ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד

 ןַײז ןוא ןטסָאּפ ןייז ןזָאלרַאֿפ (1881 רעבמעצעד ןט10 םעד) ֿבורקב טָאה ןיעלב

 יד ןוא ,(:6046ז108 /161תפמטץפסת) - ןעזיגנילײרֿפ קירעדערֿפ ןעמונרַאֿפ טָאה ץַאלּפ
 .רוטרַא יד ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה ןֿבילבעג זיא עיצקַא רעטרירטנעצנָאק ַא ןוֿפ עגַארֿפ
 ןוֿפ עיסעס רעַײנ רעד ןוֿפ גנונעֿפע רעד טימ .טרירַאב טינ רעמ יז טָאה עיצַארטסינימדַא

 ןטעניבַאק עשיטַאמָאלּפיד עליטש יד ןוֿפ רעבירַא עגַארֿפ-ןדִיי יד זיא סערגנָאק ןטס4/ םעד

 ,ענובירט-סערגנָאק רעכעלטנֿפע רעד וצ

 רעד) ,קרָאי-וינ ןוֿפ סקָאק טַאטוּפעד-סערגנָאק רעד טָאה 1882 רַאונַאי ןט26 םעד

 :ָאזער ַא ןגָארטעגנַײרַא טַאהעג רעירֿפ רָאי ןבלַאהרעדנָא רעביא טימ טָאה סָאװ רעקיבלעז

 ןיא סָאװ ,עיצולָאזער עקידרעטַײװ יד ןגָאלשעגרָאֿפ ,ןדיי עשיסור יד תבוטל עיצול
 .נעלסיוא רַאֿפ עיסימָאק רעד ןוֿפ המּכסה רעד טימ רַאונַאי ןטס20 םעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 :םינינע עשיד

 לָאז ןטַאטש עטקינײאדַאֿפ יד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד זַא ,ןסָאלשאב ןַײז לָאז סע,

 םעד וצ ןקישוצרעביא ,ןסערעטניא:סקלָאֿפ יד ןנעק טינ זיא סע ביוא ,ןרעוװ ןטעבענ

 .ירעמַא םעד ןוא םוירעטסינימ:דנַאלסיױוא םעד ןשיוװצ ץנעדנָאּפסערָאק עצנַאג יד סערגנָאק

 רענַאקירעמַא עטקישענסױרַא יד עגונ זיא סָאװ ,גרוברעטעּפ ןיא רעטערטרַאֿפ רענַאק

 33* עירעּפמיא רעשיסור רעד ןיא ןדִיי יד ףיוא תוֿפידר יד ןוא רעגריב עשידיור

 ןטַאטוּפעד יד רַאֿפ טנעײלעגרָאֿפ סערגנָאק ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד טָאה יַאמ ןט2 םעד

 רעד .ףיוא רעֿפטנע ןַא יו, זַא ,טגָאזעג טרעװ סע ּוװ ,טנעדיזערּפ םעד ןוֿפ טֿפירשוצ ַא

 ,ץנעדָאּפסצרָאק יד ןרָאװעג טגנַאלרַאֿפ זיא סע ּוװ ,רַאונַאי ןט30 םעד ןוֿפ עיצולָאזער

 .אֿפוג טרָאד 5

 ָאד ןענעז סָאװ ,ןגוצסיוא יד .טכעלטנֿפערַאֿפ טינ ןצנַאג ןיא רעטציא זיב ךָאנ זיא װירב רעד 29

 טול ןוא 1106:2! 542165ז02ם52/מ טעלֿפמַאּפ ןענָאמרעד רעירֿפ םעד טל ןענעז ,ןרָאװעג טכַארבעג

 רעלהָאק ר"ד |. 80816: 186 {) 5. 284 (ג6זז028 |סש58 ?6/960ט110ת5 !(פש 012, 133

 טינ ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,זיא סָאד רָאנ ,טכעלטנֿפערַאֿפ ווירב םעד טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זיא רע זַא ,טגָאז

 .טנַאקַאב ןעװעג טינ ןרעלהָאק זיא 1:10678| 5481ס5זװ8תפמ1ק טעלֿפמַאּפ רעד זַא ,סיוא טעז ,קיטכיר

 ךמס 100082:} 0? 2410(1ת2| 2109:8קֹהְצ; 1008408 1921, 401: :עז םיא ןגעװ 0

 241 ק. 1029--31

 ,23 *ז װ"צד ,רעלהָאק 1

 14861008/ סע010250124 01 /גזחמ. 2:08:82מע ׁש- 10 אפש +סע8 :עז םיא ןגעװ 2

 .1897, סי 0
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 507 דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ סעיצנעוורעטניא לענַאקירעמַא יד

 ןוֿפ טרָאּפַאר ַא ָאד ךַײא ךיא קיש ,דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל רעד ענונ זיא סָאװ

 5"ןריּפַאּפ עטגיײלעגַײב יד ןוא םוירעטסינימ-דנַאלסױא םעד

 עשידנעלסיוא רַאֿפ עיסימָאק רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ץנעדָאּפסערָאק יד
 .ןקורדוצּפָא יז ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא ,םינינע

 רימ ןבָאה ייז ןוֿפ לייט ַא סָאװ ,סמודנַארָאמעמ ןוא ווירב גנילדנעצ עכעלטע יד
 ביײהנָא זיב 1873 ןוֿפ ,רָאי ןעצ עכלעוװ ַא ןוֿפ דָאירעּפ ַא םורַא ןעמענ ,טצונַאב ָאד ןיוש
 טכעלטנֿפערַאפ טינ ןטֿפירשוצ עלעיצנעדיֿפנָאק רָאג יד ןענעז ,סױא טעז סע יו 2
 רעשיסור רעד ןכעג טלָאװעג טינ ךיוא טָאה םוירעטסינימ - דנַאלסיוא סָאד .ןרָאװעג
 ףױא ךיז טלעטש גנוריגער רענַאקירעמַא יד זַא ,ןגָאז וצ טייהגגעלעג ןייק גנוריגער
 סָאװ ,םודנַארָאמעמ ַא טקורדענּפָא ,ריֿפנַײרַא ןַא יו ,רעבירעד טָאה ןוא דצ סנדִיי יד

 ןיא טיירגעגוצ טָאה ,רעלײק ס ןישזךוי ,"רעֿפַא'ד עשזרַאש, רענַאקירעמַא ןַא

 קרעװ סיקסנַאשרָא ןוא ((המזּפ 82ז8תּפ ךוב סנַאמֿפַארב ןוֿפ ךמס ןֿפױא 5
 עשיײטרַאּפמוא ןַא ןבעג טלָאזעג טָאה םודנַארָאמעמ רעד טָא .ץמקסא 8 4
 ,דנַאלסור ןיא עגַארֿפ-ןדִיי רעד ןוֿפ גנורעדליש

 יד יבגל ןָאט ןשיטַאּפמיס רעקינייװ רעמ ַא ןיא ןטלַאהעג זיא םודנַארָאמעמ רעד
 רעשידִַיי רעלעיצעּפס ַא ןוֿפ טָאברַאֿפ םעד ןגעק סױרַא טערט רעבַײרש רעד ,ןדִײי
 עלעיצעּפס ןגעק ךיוא ןוא ,"ץנַארעלָאטמוא עזעיגילער, ןָא טֿפור רע סָאװ ,גנודיילק
 רעד זומ ,ךעלרעֿפעג ןענעז ןדִיי ,רע טבַײרש ,ביא, ,ןדַיי עכַײר רַאֿפ סעיגעליווירּפ
 ."רעמערָא רעד יו גנורעקלעֿפַאב רעקירעביא רעד רַאֿפ רעכעלרעֿפעג ןייז רעכַײרי
 ,סצטַאר ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ גנוצלעמשֿפיױנוצ יד ןכיירגרעד ןענָאק טינ טצעװ דנַאלסור
 זַא ,רע טגָאז ,ןדִיי יד ךַײש זיא סָאװ ."ןסור רַאֿפ עלַא יז ןכַאמ ןוא ,טרָאד ןעניוװ סָאװ
 ךיז ןוא ןצענערנּפָא רעמ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ייז ףיוא סע טקריװ ,ייז טצומשַאב ןעמ ןעוװ,
 ןוֿפ ןבעל ןשיטילָאּפ םעד טימ ןדניברַאֿפ וצ ייז ןווּורּפ יד ןלעטשנגעקטנַא רעקרַאטש

 55 * ,ךנַאל

 ןוֿפ םודנַארָאמעמ ַא ןוֿפ גוצסיוא ןַא טקורדצנּפָא ךיוא זיא ץנעדָאּפסערָאק רעד ןיא

 ."עגַאל עשידִיי יד ןרעסעברַאֿפ וצ , סעיסימָאק עטֿפָא ױזַא דנַאלסור ןיא טַײצ רצנעי וצ יד

 דילגטימ ַא ןוֿפ טנעמוקָאד ןשיטימעסיטנַא שוריֿפב ַא ןוֿפ גוצסיוא ןַא סע זיא לָאמ סָאד

 טכוז טנעמוקָאד רעד .* װעירָאגירג ןעמָאנ ןטימ ןטמַאַאב-סגנוריגער ַא ,עיסימָאק ַאזַא ןופ

 רעד טָא ,ןדִיי יד וצ גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ גנוָיצַאב עלַאטורב יד ןרעֿפטנערַאֿפ וצ

 ףיוא גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ קוק םעד טימ ןענעקַאב טֿפרַאדעג ,סיוא טצעז ,טָאה גוצסיוא

 ןגעק ןעגנוקידלושַאב עשיּפיטָאערעטס יד ןבעגעגרעביא םיא ןיא ןרעװ סע .עגַארֿפ-ןדִיי רעד

 רעיײטשרָאֿפ רענַאקירעמַא רעד .ייז ןגעק גנובעגצעזעג עשיסור יד ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ףיוא ןדָיי

 הדומ ןבָאה טַײל:הכולמ עשיסור עקיטלָאמעד יד זַא ,טלייצרעד גרוברעטעּפ ןיא

 רעד ןוֿפ טסיג םעד טימ םּכסה ןיא טינ ןענעז, ןדִיי יד ןגעק ןצעזעג יד זַא ,ןעװעג

 ןרעדנע וצ ןטקעיָארּפ ענעדײשרַאֿפ יד זַא ,טרעֿפטנערַאֿפ רעבָא ךיז ןבָאה ייז ."טַײצ

 יז ןוֿפ ןסייו רעקלעֿפ ערעדנַא סָאװ ,ןטייקירעוװש ךס ַא טימ, ןדנוברַאֿפ ןענעז עגַאל יד

 רעטסינימ-דנַאלסױא רעשיסור רעד יװ ,ןַײז טֿפרַאדַאב ןבָאה ןטייקירעװש יד ."טינ

 עשיליוּפ ךעלסילשסיוא טעּמּכ ןענצעז, ןדִיי עשיסור יד סָאװ ,ןבָאה טלָאװעג סָאד טָאה סריג

 34 (סמַעז. 260018, 1882, ק. 3532.

 355 0 5. 110ט96 !,860ט61ט6 12006ט016015, ק. 1--2.

 עשיטימעסיטנַא *פימערװ עיָאװָאנ, רעד ןיא ןבירשעג װעירָאגירג רעסיװעג ַא טָאה 1881 ןיא

 ןיא םעד טימ שיטנעדיא זיא רע זַא ,ךצלגימ ץנַאג זיא סע ;װעַילאֹראּפ ילאדטעמ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןעלקיטרַא

 ס80166814460412 ץאה381סת9 תע16221צקמ 0 6876249, :עז .ןװעירָאגירג ןטנָאמרעד טסקעט

 1161:626ץטעפ 1893, נ6 6151.



 דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגפװ סציצנעװרעטניא רענַאקירעמַא יד 508

 טימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ ,טנעמעלע רעכצלטֿפַאשלעזעג רעטכעלש ַא ללכב ןענעז ןוא

 ןוא סעיצַאריּפסנָאק ערענָאיצולָאװער יד ןיא ויטקַא זיא ןוא לדנַאה ןלַאגעלמוא ,לּכומש

 5/ ,'ןבעל סרטיק ןֿפױא ןעגנורעװשרַאֿפ
 טָאה ,ןעוועג ןַײז טינ לָאז יז שיטַאמָאלּפיד יו ,ץנעדנָאּפסערָאק עטכעלטנֿפערַאֿפ יד

 רעשידִיי רעד רצביא גנַאהריֿפ םעד ןבױהעגֿפױא טַײל.הכולמ רענַאקירעמַא יד רַאֿפ

 טנָאקעג רעבירעד טָאה ןעמ .דליֿב ךעלקערש ַא ןצזרעד ןבָאה ייז ןוא ,דנַאלסור ןיא עגַאל

 .עגַארֿפ-ןדַיי רעד ןגעװ ןעלדנַאהרַאֿפ ךָאנ טצװ סערגנָאק רעד זַא ,ןטכיר ךיז

 ,דנַאלסור ןגעק גנורעטיברַאֿפ יד טקרַאטשרַאֿפ ץלַא ןבָאה ןעמָארגָאּפ עקידרדסּכ יד

 ענעטילעג יד רַאֿפ ןעגנולמַאז.טלעג רעסיוא טָאה טצטימָאק-סֿפליה רענָאדנָאל רעד ןוא

 .רעקינַײּפ ערעייז ּפולסדנַאש םוצ ןלעטשקצװַא ןוא ןציטש שילַארָאמ ייז טלָאװעג ךיוא

 ןט1 םעד ,ןָאדנָאל ןיא גניטימ:טסעטָארּפ ןסיורג ַא וצ טיירגעג ךיז טָאה טעטימָאק רעד

 ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןע:עז דנַאלגנע ןוֿפ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסקיטכיוװ יד .,1882 רַאורבעֿפ

 .טלצוו יד ןרעדורֿפױא טֿפרַאדעג טָאה "לָאה-ןָאשנעמ , םעד ןיא גניטימ רעד ,רענדער סלַא

 ןעגניטימ עכעלנע טלָאװעג ךיוא טָאה טעטימָאק-סֿפליה רענָאדנָאל רעד זַא ,סיוא טעז

 -עטניארַאֿפ ןענעז ןַאלּפ םעד טימ .טעטש רענַאקירעמַא ערעסערג יד ןיא ןענדרָאנַײא

 ןענעז ייז ןוא קיטילָאּפ רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ ןרוגיֿפ עטסקיטכיוו יד ןרָאװעג טריסער

 (ערענעלק רעסיוא) עסיורג ייוצ עכלעזַא .גנומענרעטנוא יד ןציטש וצ טיירג ןצוועג

 רַאורבעֿפ ןט1 םעד עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןוא קרָאיוינ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענעז ןעגניטימ

 טיול ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא גניטימ רעד זיא קרָאייינ ןיא .1882 ץרעמ ןט4 םעד ןוא

 ןוא טנַארג סעסילוא דלעה-המחלמ ןוא טנעדיזערּפ םענעזעוועג םעד ןוֿפ וויטַאיציניא רעד

 גניטימ-טסעטָארּפ רעד זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא .** ץרוש לרַאק ןוא גנילגנָאק ןרָאטַאנעס יד

 םעד טָאה סָאװ ,רעטסַײמרעגריב ןקיטרָאד םעד ןוֿפ ויטַאיציניא רעד טיול ןעמוקעגרָאֿפ

 רעגריב עטסנעצעזעגנָא יד ןוֿפ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןַא ןֿפורעגנעמַאװצ רַאורבעֿפ ןט5

 יד ןוֿפ רענייא זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא טנַאסערעטניא .גניטימ םעד ןענדרָאוצנַײא ףיוא

 גנולמַאזטלעג ַא ןבייהוצנָא ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה ,סילָאק לַארענעג ,ריעה יבושח ענעֿפורעג

 עקירעמַא ןיא טָאטש רעדעי ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה רעטייװצ ַא ןוא ,םיטילּפ יד רַאֿפ

 קלָאֿפ רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ ןרָאצ םעד ןקירדוצסיוא ןעגניטימ ןרצוו ןטלַאהעגּפָא ןֿפרַאד

 ,טעטימָאק -ריזינַאגרָא םעד ןוֿפ דילגטימ רעשידִַיי רעד ,ןדִיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעק

 לָאז ןעמ זַא ,ןכַײרטשוצרעטנוא טלַײאעג רעבָא ךיז טָאה * יסּפָארד ןרהא השמ
 40 ןסַאמ עקידנסיוומוא יד ןגעק רָאנ ,גנוריגער רעשיסור רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ טשינ

 רעד ןטלַאהעג טָאה גניטימ:טסעטָארּפ רעקרָאיינ ןֿפוא עדער עטסקיטכיװ יד

 עכעלטע זיולב ןריטיצ וצ--,טָאה רעכלעוו ,סטרַאװע רעטסינימ-דנַאלסױא רענעזעוועג

 5/ ןסממ 70. ץספ66ז, 101010202116 1/610015, ׁ/. 1; ס. 105.

 38 ן. 160160 186 {)/ 5. 286 (ג6ז:03ת }6658 266:5603010מ5, ק. 22.

 ןיא רעוט.ללכ רעשידִיי ַא יװ וויטקַא ,טַאקָאװדַא ןַא ןעװעג זיא (1903--1821) יסּפָארד ןרהא השמ 9

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא קיטסַיַאדוי רַאפ לושכיוה ַא ,שזדעלָאקײסּפָארד רעד טגָארט ןעמָאנ ןײז .עיֿפלעדַאליֿפ

 ./660158 1280ץס!026414 4. 5, ק. 3

 4 גצ:80 5ט1206:96:/ ןחס 86991821495 01 2ט590-}660098 1זמתנועז0/:2מ 10 /08112-

 4610, 202110211088 01 186 /4תנ. |סטש. 11184071081 500169ץ ׁש. 19, ק. 125. רעגרעבצלוס דיװײד

 יַאליֿפ ןיא גנולמַאזרַאֿפ רענײמעגלַא רעד ןופ ןוא רעטסַײמרעגריב םַײב גנוציז רעד ןוֿכ טכירַאב ןלוֿפ ַא טגנערב

 .רעגריב םוצ ווירב ַא טגנערב רעגרצבצלוס .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז סָאװ ,סעיצולַאזער יד ךיוא ןוא ,עיֿפלעד

 ןנעג וצ ןטָאבעגנָא טָאה סָאװ ,ןָאטסיד ןָאטלימַאה ןעמָאנ ןטימ רעמיטנגײא:דנַאל ןסיורג ַא ןופ רעטסיײמ

 .ַאליֿפ ןיא ןעמוקנָא געט ענעי ןיא טֿפיַאדַאב ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ עשידִיי טרעדנוה ַײרד יד ןוֿפ צילימַאֿפ רעדעי

 ײז דָנַײרֿפ ערעײז ןֿפלעה ןצ ידִּכ  ,עיטַאּפמיס ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ דנַאל רעקַא קיצרעֿפ וצ ,ןװַאה רעיֿפלעד

 .(138 'ז טרָאד) "דנַאל ןעַײרֿפ ַא ןיא הֿבחרהב ןגרָאזַאב וצ



 509 דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ טציצנעוורעטניא רענַאקירעמַא 1

 ר"מ ןוא קיגנעהּפָאמוא ןוא ַײרּֿפ עלַא ןענעז רימ , :טגָאועג-,רעטרע עשיטסירצטקַארַאכ

 עלַא רַאֿפ טייקיטכערעג ןוא רשוי ןליוו רימ ןוא ,טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טײהַײרֿפ ביל ןבָאה

 רעטלוב ַאזַא טײקמַאזקרעמֿפױא רעזדנוא וצ טמוק'ס ןעו ,רעבירעד זיא .ןשטנעמ

 רעזדנוא .טסעטָארּפ ןיא ןרעװ טרעהעג םיטש רעזדנוא זומ ,גנוקירדרעטנוא ןוֿפ רעטסומ

 טשינ טרצוו ןוא ןשטנעמ ןייק ןוֿפ גנורעדָאֿפֿפױא רעד ףיא טרעהעג טשינ טרעוװ םיטש

 :גנונערָאװ ַא טקישעג רע טָאה דנַאלסור וצ ןוא *.טָאברַאֿפ סנשטנעמ ןייק ףיוא טמוטשטנַא

 ןומ טלָאמעד ,תונומא ןוא סעסַאו ענעדײשרַאֿפ ךַײלגמוא טּפשמ ץעזעג סָאד ןעו זַא,|

 יד רַאֿפ ןטעברַא ,ןצעזעג עלַא רעטנוא ןוא רעביא זיא סָאװ ,רוטַאנ עכעלשטנעמ יד

 געמ רע שטָאכ ,טמיטשַאב זיא סרעקירדרעטנוא יד ןוֿפ גָאט רעד ןוא ,עטקירדרעטנוא

 2 "טיי "וה ןו
 ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא רַאורבעֿפ ןט1 טעד זיא סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא גניטימ רעד שטָאכ

 יד ןוֿפ רעטרעװ עקרַאטש יד ןוא ,ןבעגעגנַײא טוג ךיז טָאה ,"לָאה גנירעקישט ,, ןיא

 ,גנַאלקּפָא ןַא ןענוֿפעג טיירב ןוא טַײװ ןבָאה ,סטרַאװע לשמל יװ ,סרענדער ענעצזעגנָא

 םעד תמחמ ןיוש .גנוטַײדַאב ערעסערג ַא טַאהעג גניטימ רעיֿפלעדַאליֿפ רעד רעבָא טָאה
 80,000 ךרע ןַא ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידִיי ַא טַאהעג טלָאמעד טָאה קרָאי-וינ סָאװ ,ןילַא
 .עקלעֿפַאב ַא ףיוא ,טנזיוט ןצרעֿפ רעדָא ןצַײרד ערעסָאװ ַא םיוק עיֿפלעדַאליֿפ ןוא ,תושֿפנ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא סָאװ ,גניטימ רעד .ןָאילימ ַא וצ בורק ןוֿפ גנור
 טימ טקַאּפעגרעביא ןעװעג זיא ,טרָאד לַאז ןטסערג םעד ןיא ,"קיזוימ וװָא ימעדַאקַא;

 טַאטש רעד ללכב ןוא עיֿפלעדַאליֿפ זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ףרַאד ןעמ .רעכוזַאב 0

 וצ ףיוא ךיוא סָאװ ,עקירעמַא ןיא סרעקייווק יד ןוֿפ עלעגיוו סָאד זיא עינייווליסנעּפ
 ,עטשרע יד ןוֿפ ןעוועג ייז ןענעז ןדִיי ףיוא תוֿפידר יד ןגעק ןייטסעטָארּפ

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה רעטסַײמרעגריב םַײב גנולמַאזרַאֿפ רערַאנימילערּפ רעד ךָאנ דלַאב

 רעד טָאה רַאוובעֿפ ןט17 םעד .רעגריב רעיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ סעיציטעּפ סערגנָאק ןיא

 ,רעגריב רעיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ עיציטעּפ ַא טגײלעגרָאֿפ לעשטימ רָאטַאנעס רעינייװליסנעּפ

 .גַײרַא רַאֿפ, סױרַא ךיז ןגָאז ןוא ןדִיי יד וצ גנוִיצַאב סדנַאלסור ןגעק ןריטסעטָארּפ סָאװ

 זיא גָאט ןבלעז םעד *.זל--.ןדִייו "ייז תֿבוטל גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ גנושימ

 ַײב ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןרָאװעג טנָאמרעד סערגנָאק ןיא ךיוא

 ןוא טירש ןעמענ וצ -ןטעבעג טרעװ, סערגנָאק רעד ּוװ ,םוקֿפיונוצ ןטנָאמרעד רעירֿפ םעד

 יד ןוֿפ גנולדנַאהַאב רעד ןגעק גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ טסעטָארּפ ַא ןקריווסיוא

 טנָאמרעד ןָארעמַאק רָאטַאנעס רעינײװליסנעּפ רעד טָאה ןט21 םעד = "ןדִיי עשיסור

 טַאטוּפצד-סערגנָאק רעד טָאה גָאט ןבלעז םעד .טַאנעס םעד ןיא עיצולָאזער עקידרעירֿפ יד

 ןגעק ןריטסעטָארּפ , סָאװ ,רעגריב רעיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ עיציטעּפ ַא טנָאמרעד רעוווה ץלעב

 גנוריגער רענַאקירעמַא יד זַא ,ןליוו ןוא דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןוֿפ גנולדנַאהַאב רעד

 םוטנגייא סָאד ןוא סנבעל יד ןצישַאב וצ גנוריגער רעשיסור רעד וצ ןרילעּפַא לָאז
 4".עכעלקילגמוא יד ןוֿפ

 םעד ןָארעמַאק רָאטַאנעס רעטנָאמרעד רעירֿפ רעד טָאה גניטימ-טסעטָארּפ ןכָאנ

 ,עיצולָאזער ַא רַאֿפ גייל ךיא, זַא ,טַאנעס םעד טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא ץרעמ ןט0

 ,ציֿפלעדַאליֿפ ןיא רעגריב יד ןוֿפ גניטימ ןשיטָאטש ַא ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ

 רעציזרָאֿפ .רָאי סקיטנַײה ץרעמ ןט4 םעד סטכַאנוצ-תבש ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ

 טימ ,דנַאלגנע ןיא רָאדַאסַאבמַא רענַאקירעמַא רענעזצוועג ,ש לע װ ןָא שזד ןזעװעג זיא

 ןוא סרעציזרָאֿפעצי סלָא רעגריב עֿבושח לָאצ רעסיורג ַא ןוֿפ גנוקריווטימ רעד

 41 6 ןסשפמ 716586886/, ! סקזט8זע 3, 1882, ק. 6.

 4 ססמפזי 2600ז0, 4760 60ת01655, 19/ 5658108, ק. 1240

 .1258 יז ,טרָאד 43

 ,1367 ,1326 יז ,טרָאד 4



 דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ סציצנעוװרעטניא רענַאקירעמַא יד 530

 יד וצ ךייש זיא עיִצולָאזער יד .רַאטערקעס סלַא גרובנצקַאה .ב םַאיליװ
 עיצולָאזער יד רָאֿפ גיל ךיא .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןיא ןדִיי יד ףיֹוא תוֿפידר

 זיא גָאלשרָאֿפ רעד !2".םינינע עשידנעלסיוא רַאֿפ עיסימָאק רעד וצ ןקישוצרעביא
 4 ,ןרָאװעג טציטשרעטנוא טַאנעס םעד ןוֿפ

 עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ םעהגניב טַאטוּפעד רעד ץרעמ ןט6 םעד טָאה סערגנָאק ןיא
 ,סעיצולָאזער עטנָאמרעד רעירֿפ יד ףיוא ןטַאטוּפעד עטלמַאזרַאֿפ יד טכַאמעג םַאזקרעמֿפױא
 וצ ןרָאװעג טרעדָאֿפעגֿפױא זיא סצרגנָאק רעד ּוװ ,ןעמונעגנָא טָאה גניטימ רעד סָאװ

 ןט18 םעד * ןדַיי עריא וצ גנויצַאב סדנַאלסור ןגעק טסעטָארּפ ַא בילוצ טירש ןעמענ

 םַאזקרעמֿפױא רעדיװ דרָאוו ןוא טוָארטנעמרע ןטַאטוּפעד יד ןבָאה ץרעמ ןט21 ןוא
 4 ,רעגריב רעיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ סעיצולָאזער ןוא סעיציטעּפ ףיוא טכַאמעג

 שדוח ַא רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,סעיצולָאזער ןוא סעיציטעּפ ןוֿפ םָארטש רעד

 .רָאֿפ עטסקיטכיוו יד ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג ,סיוא טזַײװ ,טָאה ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ טַײצ
 ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ןענַאגרָא עשירעבעגצעזעג יד ןוֿפ רעייטש

 סָאװ ,סערגנָאק ןוא טַאנעס םעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טסעטָארּפ ןטקינײארַאֿפ ַא רַאֿפ טַײצ יד
 רענַאקירעמַא ןצנַאג םעד ןוֿפ טסעטָארּפ םעד ןקירדסיוא םרָאֿפ רעשיטַאמָאלּפיד ַא ןיא לָאז
 רעד סָאװ ,עיצולָאזער רעשיֿפּתּוש רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד ןוא ,קלָאֿפ

 ,יטיס לַארטנעס ןוֿפ (|גזספ 8. 8600ז0) ?'דרָאֿפלעב .ב סמיישזד טַאטוּפעד
 ןיא ץרעמ ןט6 םעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא יז ןוא ,ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה ,ָאדַארָאלָאק

 :רעזַײה עדייב

 טימ ךיז טָאה קלָאֿפ רענַאקירעמַא סָאד יװ - ,עיצולָאזער רעד ןיא טיוטש--םויה,

 דנאלסור ןיא דיי יד ןרָאװענ טֿפַאשרַאֿפ ןענעז סָאװ ,ןדַײל יד ןנעוו טסּוװרעד ןרָאצ ןוא רעצ
 טעטש 300 ןיא ךָאנ ןוא ,עשדַאוו ,סעדָא ,וועיק ,דַאדנטעװַאסילעי ןיא לעיצעּכס ןוא ללכב

 ןיא טוט קלָאֿפ רענַאקירעמַא סָאד יוו תויה ,עירעּפמיא דעטנָאמרעד רעד ןוֿפ ךעלטעטש ןוא

 ,םוֿפידר ןוֿפ טסיײג םעד ןנעק ןדיטסעטָארּפ טייקכעלשטנעמ ןוא עיצאזיליוויצ ןרֿפ ןעמָאנ

 ךיז עסַאר א יװ ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ןגעק דנַאלסור ןיא טבעלענֿפױא רעדיװ טָאה סָאװ

 .ענוצ ייז זיא סע ּוה ,םוטעמוא ןענַאטרעטנוא עיירטעג ןוא עלַאיָאל ןַײז וצ ןזיוועגסיודא
 ,טכער עכַײלג ןרָאװעג טלייט

 :רעבירפה

 יד ןוֿפ (סעדנגנָאק) זױה-ןטנַאטנעזעדּפעד ןוא טַאנעס םעד ךרוד ןסָאלשַאב ןַײז לָאז

 ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד זַא ,סערגנָאק ןיא טלמַאזרַאֿפ ,עקירעמַא ןוֿפ ןטאטש עטקינײאדַאֿפ
 רַאצ םעד טעטסעיַאמ ןַײז וצ ןבעגוצרעביא ןרעוו ןטעבענ לָאז ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 עכעלרעזייק ןַײז ןטעב וצ ןוא קלָאֿפ רענַאקידעמַא םעד ןוֿפ ןעננורעכיזרַאֿפ עכעלדנַײרֿפ יד

 עשיריר יד ןצישַאב וצ ,טייקכעלשטנעמ רַאֿפ טכַאמ ענעביוהרעד ןַײז ןצונוצסיוא טעטסעיַאמ

 ,ץרש ןַייז רעטנוא ןעמענ ייז ןוא םיאנוש ערעייז דצמ םישעמ-:דלַאװנ ןוֿפ ןענַאטרעטנוא

 ןיִז רעטנוא ןעמונעג טָאה ,רעטָאֿפ ןייז ,רעשרעה רעטרעיודַאב רעטצעל רעד יוװ יוזַא

 ךס ַא ןיא קיטעט ןעװעג זיא סָאװ ,רעוט-ללּכ רעיֿפלעדַאליֿפַא ןעװעג זיא גרובנעקאה .ּב סםַאיליו 45

 לקיטרַא ןַא סנַײז .קיטסיטַאטס רעשידַיי טימ ןעמונרַאֿפ ךיוא ךיז טָאה ןוא עיֿפלעדַאליֿפ רעסיוא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי

 0ט4מ6 04 2 ץ!גמ {ס0 22/מסז 5121150105 00806זת/מ9 126 ןסש5 {מ 486 {). 5. ןיא טקורדעגּכָא זיא

 ?טמ|. 04 {ג6 /גזמ. ןסשש. 111510:1081 50616?ְץ, 1904

 46 (ססמַק. 260018, ק. 2141.

 ,130 יז ,19 'ב ךיוא ;טרָאד 7

 ,1028 יז :טרָאד 48

 ,2044 ןוא 2026 יז :טרָאד 49
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 511 זנַאלסור ןיא ןצמַארגָאּפ יד ןגעװ סעיצנעוורעטניא רענַאקירעמַא יד

 ןעהעג ןענעז ןטסירק עטנָאמרעד יד ןעװ ,טַײצ א ןיא עירַאנלוב ןוֿפ ןטסירק יד ץוש

 1877(,*51) םוֿפידר עכעלנע ןוֿפ תונברק

 ,טנעדיזערַּפ ןֿפױא ךיוא טקריװעג טָאה דנַאל ןיא ןוא סערגנָאק ןיא רעדורֿפױא רעד

 .רַאֿפ טלָאװ סָאװ ,טסעטָארּפ םענעֿפָא ןייק טימ טינ ביוא ,ךעלטנֿפע ןעמוקסורַא לָאז רע זַא

 רערָאלק ַא טימ שטָאכ זיא ,טײהנגעלרַאֿפ רעסיורג ַא ןיא טלעטשעג גנוריגער יד ךיז טייטש

 ,דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעק ןריטסעטָארּפ סָאװ ,יד טציטש רע זַא ,שינערעהוצנָא

 .וּפעד רעדַארָאלָאק םעד ןעמונעגֿפױא רוטרַא טנעדיזערּפ רעד טָאה 1882 לירּכַא ןט26 םעד

 טול ןוא ,עיצולָאזער עטכַארבעג רעירֿפ יד ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה סָאװ ,ןדרָאֿפלעּב טַאט

 טימ זַא ,טגָאזעג םיא טנעדיזערּפ רעד טָאה ,ןעגנוטַײצ יד רַאֿפ טכירַאב ַא סדרָאֿפלעב

 רעײטשרָאֿפ רענַאקירעמַא םוצ טֿפירשוצ ַא ןריסערדַא ןסייהעג רע טָאה קירוצ געט עכעלטצ

 ענעמוקעגרָאֿפ יד ףיוא רסיק םעד ןכַאמ םַאזקרעמֿפױא לָאז רענעי זַא ,גרוברעטעּפ ןיא

 (עקירעמַא) דנַאל ןיא טליֿפ ןעמ סָאװ ,גנוגערֿפױא יד ןקירדסיוא לָאז רע ןוא ןעמָארגָאּפ

 ןטיהרַאֿפ וצ טכַאמ ןַײז ןצונַאב לָאז רע זַא ,רסיק םעד ןטעב ןוא ,עקידלוש יד יבגל

 ,טרעכיזרַאֿפ םיא טנעדיזערּפ רעד טָאה ןדרָאֿפלעב טיול .ןשינעעשעג יד ןוֿפ גנורזחרעביא יד

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ ןָאט וצ טיירג זיא רע זַא

 סָאמ עקיבלעז יד ןדִיי יד רַאֿפ ןלעוּפ וצ ידּכ ,טײקכעלֿפעה רעשיטַאמָאלּפיד ןוא ץצזעג

 5) ,ןסינעג ערעדנַא סָאװ ,טײהַײרֿפ ןוא ץוש
 .לעב טימ טדערעג רוטרַא טנעדיזערּפ רעד טָאה ריא ןגעװ סָאװ ,טֿפירשוצ יד

 ןט15 םעד ןַאמֿפָאה "רעֿפַא'ד עשזרַאש, ןקיטלָאמעד םוצ ןרָאװעג טקישעג זיא ,ןדרָאֿפ

 ןוֿפ גנולעטש רעד ןוֿפ גנורעדנע עצנַאג יד ךיז טליֿפ טֿפירשוצ רעקיזָאד רעד ןיא .לירּפַא

 ו

 רעוויסערגָארּפ ַא ןוֿפ גנורעדנע ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןינע םעד וצ גנוריגער רעקיטציא רעד
 .קיטילָאּפ רעויטַאװרעסנָאק ַא וצ

 .רעסנָאק רעייז ןוא רעַײנ רעד טבַײרש טֿפירשוצ רעטנָאמרעד סָאװ רָאנ רעד ןיא
 עלַא זַא ,ךעלגעמ זיא'ס, זַא ,ןעזויגנילײרֿפ קירעדערֿפ רעטסינימ-דנַאלסױא רעוויטַאװ
 תמא ןַײז ךיוא געמ עבלעז סָאד ןוא ,ןבירטעגרעביא ןענעז ןעגנוטַײצ יד ןיא ןטכירַאב
 םיוק ןעמ ןָאק טכַא ןיא ץלַא סָאד קידנעמענ רָאנ .ןעגנולייטטימ עטַאװירּפ לייט ןגעוו

 51 110056 1018+ 2680106/08 151, 47-{8 (60897659, 18/ 568510ת.

 :יֹוַא ךיז טנעײל עיצולָאזער רעד ןוֿפ טסקעט רעצלעניגירָא רעד
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 דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ סעיצנעוורעטניא רענַאקירעמַא יד 52

 ןטּפשמרַאֿפ טעװ שטנעמ רענַאמוה ַא סָאװ ,ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא ךס ַא זַא ,קּפוסמ ןַײז

 ןרצוו ןטלַאהעג טינ ףרַאד גנוריגער סרַאצ םעד זַא ,טליֿפ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טנעדיזערּפ רעד

 סָאװ רָאנ ,סואימ רַאֿפ טכַארטַאב ןיילַא יז סָאװ ,םישעמ רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ שילַארָאמ

 רעגרע ןעװעג סע טלָאװ ,ןַײז ױזַא לָאז סָאד ביוא .ןטיהרַאֿפ וצ קיטכעמנָא רשֿפא זיא יז

 וצ ןזַײװּוצנָא ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טנַאטנעזערּפער םעד יװ ,ךַײא קיצונמוא יװ

 םעד ןיא טכַאמ ןדִיי וצ גנויצַאב ַאזַא קורדנַײא ןַא רַאֿפ סָאװ ,?עיציֿפָא ןסיוװ ןזָאל

 ריא ןוא ,ערעדנַא ןַא ןַײז גנוריגער רעשיסור רעד ןיֿפ גנולעטש יד רעבָא לָאז ,דנַאל

 ,סטכעלש סָאד ןלעטשוצּפָא קיטיינ זיא ווּורּפ רעקיטומ רעמ ַא זַא ,טגַײצרעביא ןַײז טעװ

 טײקכצלֿפעה רעקירעהעג טימ ,טייהנגעלעג עקיסַאּפ ַא ןעניֿפעג טעװ ריא ביוא ,ריא טצוו

 גנוריגער יד טגעװַאב ,דנַאלסור וצ טליֿפ עקירעמַא סָאװ ,טֿפַאשדנַײרֿפ יד זַא ,ןסיוו ןזָאל

 ןלעטשוצּפָא געוו ַא ןעניֿפעג טטוװ גנוריגער טכעלרעזייק יד זַא ,גנונעֿפָאה יד ןקירדוצסיוא

 רעײטשרָאֿפ רעד טרעוו ףוס םוצ ."ןשינעֿפעשַאב עכעלקילגמוא עקיזָאד יד ףיוא תוֿפידר יד

 ליֿפױװ, זַא ןוא ,'ֿבוח ןטַאקילעד ַא ףױרַא םיא ףיוא ןגייל סעיצקורטסניא יד, זַא ,טנרָאװעג

 ,ךיז ןריֿפ ןעגנוריגער ערעדנַא ױזַא יו ,ןלעֿפעג טינ געמ ן.ל--.עקירעמַאו קילבוּפער רעד

 53 ?ןשימוצנַײרַא ךיז ...קיסַאּפ טינ זיא'ס זַא ,רעבָא יז טליֿפ

 ןעמָארגָאּֿפ יד ךיז ןבָאה ,גרובעטעּפ ןַײק ןעמוקעגנָא זיא ווירב רעד רעדייא ךָאנ

 יד ןיא ןעװעג טלָאמעד זיא רעטסָאֿפ ןַאמֿפָאה "רעֿפַא'ד עשזרַאש, רעד ןוא ,טַײנַאב

 ,טכירַאב ַא טקישעגוצ ,עטלַאב ןגעוו לעיצעּפס ןוא ,ייז ןגעו טָאה (ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 םוירעטסינימ-דנַאלסיוא רענַאקירעמַא םעד ןוֿפ טײקיטכיזרָאֿפ עשיטַאמָעלּפיד יד זַא ױזַא

 .עקירעביא ןַא ןעוועג זיא

 .לירּפא ןט29 ןוֿפ טכירַאב ןַײז ןיא ןַאמֿפָאה טבַײרש--.ןדִיי יד ןגעק ןעמַארנָאּפ יד,

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז .דנַאלסור:םורד ןיא ןרָאװענ טַײנַאב רעדיוװ ןענעז--+-+9

 םיוא םישעמ:דלַאװנ רעקינייװ טימ רעבָא ,םוטננייא ןוֿפ גנורעטשעצ רעקידלַאװגרעביא טימ

 טגָאמרַאֿפ סָאװ ,עטלַאב טָאטש יד ןעווענ זיא ןעורמוא עטסעדנ יד ןוֿפ ענעצס לד .ןשטנעמ

 ,טרָאד ןעורמוא יד ...ןדִיי ןענעז יז ןוֿפ לטרעפ ירד ייב סָאװ ,רעניווונילא 25000 ךרע ןַא

 סָאװ סָאד יװ ,טנעדיצניא ןקיטַײדַאבמוא אזַא ןוֿפ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,ןדלָאמעג טרעוו

 .קנעש ןשידִיי ַא ןיא ןֿפנָארב קנורט ַא רַאֿפ ןלָאצַאב רצ טנָאזענּפָא ךיז טָאה רעיוּפ דעשיסוד ַא

 טשינ זיולב ,סיוא טעז ,טשימעגנַײרַא ךיז טָאה ,ךַאװש רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,יײצילַאּפ יד

 רעמ ןעוװעג טינ רעלַאֿפנָא יד ןענעז בײהנָא ןוֿפ .ןקידײטראֿפ וצ ךיז ןדִיי יד ןזָאלרעד וצ

 ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה דלַאב רעבָא .ךעלגנִיו ייז ןוֿפ ךס ַא ,טרעדנוח לנרד :ייווצ א יו

 יד .טקרַאטשרַאֿפ תומוהמ יד ןבָאה ןוא רעלַאֿפנָא יד ןֿפלעה וצ רדעֿפרעד יד ןוֿפ םירעיוּפ

 ייז ןוא סעדָא ןוֿפ ןעמוקעננָא זיא רעטילימ זיב ,געט ייווצ ןטלאהעגנָא ןבָאה ןעורמוא

 רשֿפא ץוחַא ,רעזייה עשידיי טנזױט עלַא טעמּכ ןענעז טַױצ רעד ךרוד .טקירדרעטנוא

 ןייטשוצסיוא טַאהענג ןבָאה סע סָאװ ןדינל יד .ןרָאװענ טקידעשַאב ןוא טריבַארעצ ,קיצֿפוֿפ

 .רָאֿפ רעוװש ךיז זיא ,זַײּפש ןָא ןענעז סָאװ ,רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ 15002 רעביא

 54" ,ןלעטשוצ

 ןלעטשוצנַײא גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ ןעגנורעכיזרַאֿפ יד ןָא טמענ ןַאמֿפָאה
 תמאב זיא גנוריגער עשיסור יד סָאװ ,ןדירֿפוצ ןיב ךיא, :טבַײרש רע ןוא גנונעדרָא
 ".תומוהמ עקיזָאד יד ןלעטשוצּפָא טריסערעטניארַאֿפ

 וצ טימעג לָאמעלַא ךיז טָאה גנוריגער עשיסור יד זַא ,טקרעמַאב ןיוש ןבָאה רימ
 ןענעז ןדִזי יד זַא ,סנטשרע ,קורדנַײא םעד רעײטשרָאֿפ עשיטילָאּפ רענַאקירעמַא יד ַײב ןֿפַאש
 ,קיבעגרַאֿפ ןוא ךעלרעטָאֿפ ןַײז ליוו גנוריגער יד זַא ,סנטייוצ ןוא ,ןקעטש םעד טרעװ
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 513 דנַאלסֹור ןיֿא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ סציצנצוורעטניא רענַאקירעמַא יד

 ופגנירג טזָאלעג ךיז ןַאמֿפָאה טָאה ,םיוא טעז סע יװ .תוחֹוּכ עריא רעביא זיא'ס רָאנ
 ,רעטסָאֿפ יו ןקריװַאב

 --,טכירַאב ןייז ןיא רעטַײװ רע טבַײרש -- ,גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ עגַאל יד,
 טימ קירוצ געט רָאּפַא טימ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,סעומש ַא ןיא .ערעוװש רעייז ַא זיא
 עסיורג ַא ןגָארקעג טָאה גנוריגער יד זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ,ועיטַאנגיא לַארענעג
 ןרָאװעג טמיטשַאב רָאי עטצעל סָאד ןענעז סָאװ ,סעיסימָאק עקיטרָא יד ןוֿפ ןטכירַאב לָאצ
 ,עגַאל רעשידִיי רעד ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ רעד רַאֿפ רענעלּפ ןגיײלוצרָאֿפ גנוריגער רעד ןוֿפ
 ,טרידנעמָאקער קימיטשנייא רָאנ ,טייהרעמ ַא טימ זיולב טינ ןבָאה סעיסימָאק יד זַא ןוא
 רעטסינימ רעד ןוא ."עירעּפמיא רעד ןוֿפ ןקישסױרַא ןצנַאג ןיא .ל-ןדַיי ידו ייז לָאז ןעמ זַא
 ןוֿפ ,רע טגָאז ,ןבָאה רימ, :טײקיטכעמנָא ןוֿפ לעטשנָא ןקיסַאּפ םעד טכַאמ װעיטַאנגיא
 ןוֿפ טַײרֿפַאב ןרעװ וצ ךיז ןסַײר סָאװ ,ןענַאטרעטנוא עשיסור ןדִיי 5.000,000 טַײז ןייא
 85.000.000 רימ ןבָאה רעדיװ טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ ןוא ןשינערעטש עשיֿפיצעּפס עלַא
 ןדִיי ןָאילימ ףניֿפ יד ןלָאז רימ זַא ,ףיורעד ןעײטשַאב סָאװ ,ןענַאטרעטנוא עשיסור
 55*?לַאֿפ ַאזַא ןיא ןָאט ןעמ ףרַאד סָאװ .עירעּפמיא רעד ןוֿפ ןבַײרטסױרַא

 עטַײנַאב יד ןוא 1881 ןיא ןעמָארגַאּפ טייק רעד ןוֿפ קורדנייא רעכעלנַײּפ רעד

 סעיסערּפער עטנַאלּפעג יד ןוא עטלַאב ןיא טקנוּפ-עיצַאנימלוק רעייז טימ 1882 ןיא ןעמָארגָאּפ
 יד ןוא ?ַאטרעשט, רעד ןוֿפ גנוֿפַאש יד גנוריגער רעשיסור רעד דצמ ןדַײ ןגעק
 ,וװעיטַאנגיא רעטסינימ םעד ןוֿפ לשמל יװ ,רעיײטשרָאֿפ-סגנוריגער יד ןוֿפ ןעגנורעלקרעד
 טַאהעג עקירעמַא ןיא טָאה ץלַא סָאד-",ןֿפָא ןדִיי יד רַאֿפ זיא ץענערג-ֿברעמ רעד, זַא
 .ַאּפמיס טימ לוֿפ ןעװעג זיא עסערּפ יד ,ןדִיי יד תֿבוטל ןעוועג זיא סָאװ ,גנַאלקּפָא ןַא
 .עזעגנָא ןוא טעטש ,סעיצַאזינַאגרָא ,ןדנַאברַאֿפ-ןכריק .ענעטילעג יד ןגצוו ןטכירַאב עשיט
 ןוא סעיצולָאזער .ענעטילעג יד ןֿפלעה וצ טייקטיירג רעייז ןזיװעגסױרַא ןבָאה םידיחי ענע
 ךָאנ טָאה'ס .דנַײרֿפ ָאד ןבָאה ןדִיי זַא ,ןזיװַאב ןבָאה ץנעדָאּפסערָאק עשיטַאמָאלּפיד יד
 רעד ןוֿפ םיעוּתעּת םישעמ יד ןוֿפ גנוזױלבטנַא עֿפרַאש ןוא ענעֿפָא ,ערָאלק ַא טלעֿפעג רעבָא
 סָאד .ןרעהוצ ךיז דנַאל עצנַאג סָאד לָאז ריא וצ סָאװ ,ענובירט ַא ןוֿפ גנוריגער רעשיסור
 םעד ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סקָאק טַאטוּפעד רעקרָאי-וינ םעד ןוֿפ עדער יד ןעוועג זיא
 .סערגנָאק ןיא 1882 ילוי ןט1

 ןדִיי יד ןגעו קילברעביא ןרָאלק ַא טיג ,רעטרצוו 15000 עכלעוו ַא טלַאה עדער יד
 ןשימנַײרַא ךיז געמ עקירעמַא זַא ,גנולעטשטסעֿפ ןוא גנודנירגַאב עשידירוי ַא ,דנַאלסור ןיא
 ןיא סעיצנעוװרעטניא עקידרעירֿפ עריא ןוֿפ ךמס ןֿפױא עגַארֿפ רעשידִיי-שיסור רעד ןיא
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 שטיװַאר ףעוָאשו ד לוטנָאק רעװעשרַאװ םעד ןבעגעגֿפױא ןַאמֿפָאה טָאה ןָאטגנישַאװ ןוֿפ גנַאלרַאֿפ ןֿפױא

 ןט14 םעד זיא סָאװ ,טכירַאב סשטיװַאר .םָארגָאּפ רעװעשרַאװ ןגעװ טכירַאב ַא ןלעטשוצוצ (1056ק8 ת8ו102)

 טימַאב שטיװַאר .ןדִיי וצ שיטַאּפמיס טינ זיא ,ןָאטגנישַאװ ןייק גרוברעטעּפ ןוֿפ ןרָאװעג טקישעגרעביא רַאורבעּפ

 ןגעװ ןליוּפ ןיא ןעמ טָאה *דנַאלסור ןיא תומוהמ עשיטימעסיטנַא יד זיב, זַא ,ןכַײרטשוצרעטנוא קרַאטש ךיז

 .עגסױרַא טינ ןבָאה |.ל---ןעמָארגָאּפ יד} סָאד זַא ,רעכיז זיא'ס , ןוא ,"טרעהעג טינ לָאמנײק ןשינעצשעג, עכלעזַא

 טביול לֹוסנָאק רעד ."לַאװקטּפױה םענוֿפ ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא ןענעז ײז רָאנ ,דרע רעגיה רעד ןופ טצָארּפש

 ערעײז ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ײז סָאװ תושרד עקיסַאּפ יד קנַאדַא ןבָאה, סָאװ ,עכעלטסײג עשילױטַאק יד קרַאטש

 קלָאֿפ ןוֿפ סַאלק ןטסקירעדינ םעד ןוֿפ לײט ןטסערנ םעד ןטלַאהוצּפָא טקריװעג דנַאל ןצנַאג ןרעביא סעכריק

 טמענ לֹוסנָאק רעד .דשח ןקרַאטש טימ טכירַאב רעד ךיז טיצַאב ןדִיי יד וצ .*ןעמָארגָאּכ יד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא

 ןגעק ,עיסימָאקיסגנוריגער יד טכַאמעג טָאה סע יװ ,לבור 707,339 ףיוא תוקזיה יד ןוֿפ גנוצַאשּפָא יד ןָא

 טָאה עקירעמַא ןיא עסערּפ יד סָאװ ,תונעט טָאה רע .לבור 1.200.000 ןוֿפ גנוצַאשּכָא רעשידַיי רעד

 ײצסױרַא עדנַאגַאּפָארּפ רעשידִיי רעד ֹוצ סָאד טבַײרש רע ןוא ,"ןסעצסקע-ןסַאג, יד ןגעװ *ןבירטעגרעביא,

 וצ טכײרגרעד ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןעגנולמַאזטלעג יד םוטעמוא ןרעסערגרַאֿפ םורַא ױזַא ןוא תונמחר ןֿפור
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 (32) ןטפיכש לשינַאטסיה



 דנַאלסֹור ןיא ןפמָארגַאּפ יד ןגעו סעיצנצוורעטניא רענַאקירעמַא יד 54

 רעטכיר ןשידִיי םעד ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא גנודנירגַאב יד .םינינע עכלעזַא
 ןוא טעטש 168 ןוֿפ עלעבַאט ַא טמוק עדער רעד ןוֿפ ףוס םוצ .סקעזייא .ס סקעזייא ריאמ

 ןענעז סע ליֿפיו ןוא רעװ ןוא ,ןסעצסקעצ ,ןעמָארגָאּפ ןעמוקעגרָאֿפ ןענצז'ס ּוװ ,ךעלטעטש

 טמוק רצטַײװ .ןעױרֿפ עטדנעשעג ליֿפו ןוא עטיױט ליֿפױװ ,עטעדנּוװרַאֿפ ןעוועג טרָאד

 זַא ,ןקרעמ וצ זיא עדער רעד ןיא .דנַאלסור ןיא ןָאיַאר-םָארגָאּפ םעד ןוֿפ עּפַאמ ַא

 טוג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ גנוקריווטימ יד טַאהעג סקָאק טָאה יז ןלעטשנעמַאזוצ םַײב

 .טרֿפב םינינע עשידַיי-שיסור ןיא ןוא ללכב םינינע עשידִיי ןיא טנװַאהַאב

 טנַאטנעזערּפער ַא יוװ--,ביײהנָא םַײב סקָאק טגָאז--,ןטכילֿפ ענַײמ ןוֿפ לייט ַא זיא'ס,

 םעד טימ ןייגוצנָא רעטַײװ ,טקירטסיד ןַײמ ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעסיורג ַא ןוֿפ

 צסַאר רעטלַא רעקיזָאד רעד ןוֿפ סעיצַאגערגנָאק 272 .,.ן.ל -- .ןעמָארגָאּפ ןגעווו גערֿפנָא

 ןוֿפ לָאצ יד סָאװ ,סעילימַאֿפ 12,546 ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןַארַאֿפ ןענעז

 רעד ןיא .ןשטנעמ 230,257 ןוֿפ גנורעקלצֿפַאב ַא רָאֿפ ךיז טימ טלצטש רעדילגטימ ערצייז

 טלייצעג טלָאמעד ןיוש טָאה קרָאייוינו ןדִיי 60:000 ךיז ןעניֿפעג ןיילַא קרָאי-וינ טָאטש

 ןוֿפ טנַאטנעזערּפער ַא סָאװ רַאֿפ ...ןעז ךַײלג ןָאק ןעמ זַא ױזַא ,{.ל--.ןדִיי 80.000 םורַא

 וצ ךיז ֿבוח ַא ןליֿפ לָאז עילָאּפָארטעמ רעסיורג רעד ןוֿפ ןדִיי יד ןוֿפ לטירד ַא תוחּפה לכל

 55 ,"רעלייוו ענַײז ןוֿפ סַאלק םעד ןוֿפ ןַײזליוװ םעד ןיא ןריסערעטניארַאֿפ
 ,ןסיוו קידנעײגַײברַאֿפ טזָאל רע ןוא דנַאלסור ןיא ןדִיי יד וצ רעביא רע טייג ךָאנרעד

 זַא ,דנַאלסור עגונב םרוק ןקידרעירֿפ ריא טרעדנעעג טָאה גנוריגער רענַאקירעמַא יד זַא

 .ןדָיי יד ןעלדנַאהַאב שיטַאמָאלּפיד שינעמלטנעשזד ןוא קידנגַײװשליטש טציא ליוו ןעמ

 ,עגַארֿפ
 טבַאז |.ל--.דנאלסרד ןיא ןדִיי רד ןצישַאב ןנעו} שא עכלעזא ןבאמ רדמ ביוא

 דניתרֿפ ןטלַא רעזדנוא טימ ןעגנוָיצַאב עכעלדני-רֿפ יד ןקידעש ןלעװ דימ זַא ,זדנוא ןעמ

 טימ ןעננווצַאב עכעלדנַײרֿפ ןייק טינ 2 רימ זַא ,ןרעֿפטנע ףיורעד רימָאל .ראצ םעד

 םינלנע עשידנעלסיוא רַאֿפ עיסימַאק רעזדנוא ...שינַאריט טדלַאסּבַא יוזַא זיא סָאװ ,הכולמ א

 ןבענ וצ טלקֿפרַאֿפ יז טָאה .םישעמ וצ ןֿפורעג טָאה סָאװ ,עיצולָאזער א ךיז רַאֿפ טאהענ טָאה

 :ַאּפמרס ןקירדסיוא טימ זיולב ךיז ןענעגרנַאב וצ ןעדנָא ןייק וצָז טינרָאנ טינ'ס .קודדסיוא דיא

 .למרא לדרט סָאװ ,רַאפרעד סָאד זיא רשֿפא ! ןעשעג סָאד זיא סָאװ דַאֿפ .ננונעדֿפױא רעדָא עיט

 טריֿפרַאֿפ רעדיוו רימ ןרעדו רשֿפא רעדָא ,ךייה רעקירעהעג רעד ףיוא םינ ןעייטש ןטנַארג

 יד ןוֿפ ענַאל יד ןרעסעברַאֿפ וצ 1872 ןוֿפ ןנַאװצ יד יװ יוזא ,ןנַאזוצ עש

 ןֿפיא טייג סָאװ ,ננורינער עשיסוד עַײנ יד הביס יד זיא דשֿפא רעד ! דנאלסרר ןיא דִי

 ךָאנ עז ךיא רעבָא ,ןַײז סָאד טעװ יוזַא זַא ,ןֿפָאה רימָאל ? ןעננונעדרָאדַאֿפ-סֿפליה ןוֿפ געוו

 עיזירקָאּפיה דעכעלכַײלגרַאֿפמוא רעד ןיא דדּפַא ןלַאטנעמָאמ ַא ץוה ,ןרֿפרע ד ןמיס ןייק טינ

 טרערו 1881 ןוֿפ ןשינעעשעג עסיורג יד ןענעז ןעמעלַא םעד םיוא טקוקעג טינ .1881 ןוֿפ

 ,ביומ ןעוועג זיא סעדננָאק רעזדנוא שטַָאכ ןוא .טייהשטנעמ רעד ןוֿפ ןרעוו וצ טּפשמדַאֿפ

 5/ ".טדערעג דנַאלגנע ןוא קרָאד-וינ ןוֿפ ןעמיטש יד רעבָא ןב ָאה

 ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד זַא ,סקָאק טגָאז ,ןעמָארגָאּפ יד ףיוא ךיז קידנלעטשּפָא

 רעגנילדנעצ ןיא ןוא װָארדנַאסקעלַא ,עשרַאװ ,סעדָא ןוא וועיק ,דַארגטעװַאסילעי ןיא

 ןעװעג זיא דִי רעד יצ ,דיישרעטנוא ןייק טכַאמעג טינ; ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא

 ,רעטנרצלעג ַא ,בר ַא ,קַאיסָאב ַא ,רעדַײנש א ,רצסָאלש ַא ,רעקַאהנייטש ַא ,דימש ַא ,הוולמ ַא

 םעד רַאֿפ קידנסױטשּפָא ךַײלג ןעוועג ייז ןענעז עלַא--רָאטקַאדער ַא רעדָא עסירטקַא ןַא

 טמוק ,טנָאמרעד ךיז טלָאװ רע ביוא ,עיגילער ענעגייא ןַײז סָאװ ,ווַאלס ןקידתוציֿבצ

 55"! הדוהי ןוֿפ
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 5 דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאֿפ יד ןגעו סעיצנפוורעטניא רענַאקירעמַא יד

 גנוריגער עשיסור יד זַא ,רערעהוצ ענַײז ןגַײצוצרעּביא ךיז טימַאּב רענדער רעד

 טננפרב ליּפשַײב ַא רַאֿפ .םישעמ עכעלדנעש יד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טקעריד ןפוועג זיא

 רַאצ רעד זַא ,טרעלקרעד ןבָאה סָאװ ,ןרָאװעג ןעגנַאהטגסױרַא ןענעז ןטַאקַאלּפ, .וועיק רע

 סגָאטנוז .רעדניק עמורֿפ ענַײז ןוֿפ טנעה יד ןיא םוטנגייא עשידִיי סָאד ןבעגעגרעביא טָאה

 ןיא ..ןדִיי יד ףיוא ןעמָארנָאּפ ןכַאמ וצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז געט עקילייה ןוא
 םעד ןוֿפ ןרָאװעג טיירגצגוצ םָארגָאּפ ַא זיא ,וועיק ,דנַאלסור ןוֿפ טָאטשטּפױה רעטלַא רצד

 =ֿניײא 140,000 ןוֿפ טָאטש ַא ןזיא וועיק .עלימס ןיא סָאװ ,ןטַאטלוזער עקיבלצז יד טימ ןומה
 רעדניק יד יװ ,ןעזעגוצ ןבָאה ןקַאזָאק יד .ןדִיי 20,000 טגָאמרַאֿפ טָאטש יד .רצניוװ

 .טײרּפשרַאֿפ ןעװעג ןענעז תוֿפרש .רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ןרָפוועג ןֿפרָאװעגסױרַא ןענעז
 יד זַא ,טגָאז ןעמ, .רעטנוא סקָאק טכַײרטש ,?ןכערברַאֿפ רעשיסור ַא סע זיא שיטלַאֿפ
 טייקדליו יד סינ ןעײטשרַאֿפ ייז זַא ,ןלַאֿפעג ןוא קידנסיוומוא ױזַא ןענעז םירעוּפ

 גנוריֿפֿפױא רצעייז רַאֿפ שינעביױלרעד ַא ןבָאה ייז רעבָא .החיצר רעכעלקערש רעד ןוֿפ

 עגַארֿפ עשידִיי יד ..ייז ןגעו טדערעג בָאה ךיא סָאװ ,דנַאלסור ןוֿפ ןצעזעג יד ןיא

 ייווצ ןוֿפ גנוקיליטרַאֿפ :רעטרעװ עכעלטע ןיא ןרָאװעג טקירדעגסיױא זיא דנַאלסור ןיא

 רעלַאקָאל ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד ..ןדִיי ןענעז ייז לַײװ ,ןשטנעמ ןָאילימ בלַאה ַא ןוא

 5 ,"גרוברעטעּפ ןיא לַאװק ןכעלדנעש ןַײז טָאה סָאד ...ךָארבסיױא

 רעדנעל עשִיעּפָאריײא ֿבור םעד ןוֿפ גנוָיצַאב רעטלַאק רעד ףיוא ךיז קידנלעטשּפָ

 ןיא גנוגערֿפױא יד ןזיא סָאװ רַאֿפפ :סקָאק טגערֿפ ,דנַאלסור ןיא ןשינעעשעג יד וצ

 סנטשרע :רעֿפטנע ךיא ?סנכערברַאֿפ יד ןלעטשוצּפָא ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ עּפָאריײא

 עקידתונכש יד ןיא ןרָאװעג טלקיװטנַא זיא ןדִיי יד ןגעק טנעמיטנעס רעד לַײװ ,רַאֿפרעד

 סַײנ יד לַײװ ,סנטייווצ ;דַארג ןסיוועג ַא זיב ַײקרעט ןיא ךיוא יװ ,רעדנעל עשטַײד

 ץצנערג ןרעביא ןקישוצסורַא ןרָאװעג טביולרעד טשינ זיא'ס .ןרָאװעג טקירדרעטנוא זיא
 .לטימ יד .דליב קידתמא ןַא ןבעגעג ןטלָאװ סָאװ ,ןעגנוטַײצ רעֹדָא סעמַארגצלעט ןייק

 םצד ןוֿפ חטש ןסיורג ַא רעביא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןלַאדנַאקס טכעלרעטלע

 טסעטָארּפ ַא ּוװ םיוק טימ עטכישעג רעד ןיא ןַײרַא ןעייג ,קיטלַאב םעד זיב םי ןצרַאװש

 ,ס"ליז ןנעק

 ,טגָאז סָאװ ,עיצולָאזער ַא טגײלצגרָאֿפ ךיוא טקָאק טָאה עדער ןַײז ןוֿפ ףוס םוצ

 ַײב סולֿפנַײא ריא ןצונסיוא ףרַאד ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנוריגער יד יװ תויה זַא,

 יד ןגעק טדנעװעג זיא סָאװ ,גנומיטש-תוֿפידר יד ןלעטשוצּפָא גנוריגער רעשיסור רעד

 ןגירק וצ ןעז ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעניֹוװ סָאװ ,רעגריב רענַאקירעמַא יד ןצישַאב ,ןדָיי

 עטרעלקעגֿפױא ןוא עגולק ךרוד ןעז ןוא סנדָאש ענענָאטעגּפָא יד רַאֿפ גנוקיטיגרַאֿפ

 ןוא ןדַיי עשיסור יד ןגעק סטכעלש סָאד ןוַא ,ןעגנורעכיזרַאֿפ ןגירק וצ ןעגנולדנַאהרַאֿפ

 ,ןסָאלשַאב ןַײז סע לָאז רעבירעד ,ןרזחרעביא טינ ךיז טעוו רעגריב עשידַיי רענַאקירצמַא

 טשינ זיא סע בוא ,ןרעװ ןטעבעג לָאז ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד זַא

 ןדַי יד עגונב ץנעדנָאּפסערָאק יד סצרגנָאק םוצ ןקישוצרעביא ,ןסערעטניא-:סקלָאֿפ יד ןגעק

 פ"ןרָאװעג טקישעגרעביא טינ טציא זיב ךָאנ זיא סָאװ ,דנַאלסור ןיא

 לשמל יװ .ןעוועג םזגמ ןעגנוקרעמַאב ענַײז ןוֿפ לייט ןיא טָאה סקָאק טַאטוּפעד רעד

 .ליגכַײלג רעד ןגעוו רעדָא סערגנָאק םעד ןוֿפ טייקביוט רעד ןגצוו טדער רע ּוװ ,טרָאד

 טייהנגעלעג ַא טַאהעג ןבָאה רימ יװ .םינינע עשידנעלסיוא רַאֿפ עיסימָאק רעד ןוֿפ טייקיט
 ןוא דנַאלסור ןגעװ טלדנַאהעג לָאמ עכעלטע ָאי אקוד סערגנָאק רעד טָאה ,ןעז וצ

 .קידרעוװ ץנַאג
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 דנַאלסור ןיא ןעמָארגַאּפ יד ןגעוו סעיצנעװרצטניא רצנַאקירעמַא יד 216

 דנַאל ןיא ןדִיי עשיסור יד רַאֿפ גנומיטש יד זיא רשֿפא זַא ,גנוקרעמַאב 'סקָאק

 רעקירעהעג רעד ףיוא טינ ןעייטש ןטנַארגימיא לייט, סָאװ ,רַאֿפרעד עטרעדנעעג ַא

 רעשינַאקירעמַא-שידִיי רעד דצמ גנויצַאב עכעלדנַײֿפ יד זַא ,זדנוא טוַײװַאב ,"ךייה
 טדערעג ךיא בָאה םעד ןגעווװ) ,עיצַארגימע רעשידִיי-שיסור רעד וצ טײקכצלטנֿפע

 טָאהצג ךיוא ,ןטרַאוװרעד וצ ןעוועג זיא סע יװ ,טָאה 7 טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ךעלריֿפסױא

 ןזַײרק עלעיציֿפָא יד ףיוא גנוקריוו ריא
 ןעוװעג זיא ןדִיי עצשיסור יד תֿבוטל גנוטערטסױרַא עלעיציֿפָא עטצעל טצמּכ יד

 עיסעס רעטשרצ רעד תצב עדער:סגנונעֿפע ןַײז ןיא רוטרַא טנעדיזצרּפ ןוֿפ גנוקרעמַאב יד

 טליהעגנַײא זיא גנוקרעמַאב יד שטָאכ ,1882 רעבמעצעד ןט9 םעד סערגנָאק ןט48 םעד ןוֿפ
 רעבָא יז זיא ,ךַארּפש רעשיטַאמָאלּפיד רעקיטכיזרָאֿפ ןוא רענעטיהעגּפָא רעייז ַא ןיא

 טזומעג טָאה ןוא דנַאל ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןטסכעה ןלעיציֿפָא םעד ןוֿפ ןעמוקעג טרָאֿפ

 .טײקמַאזקרעמֿפױא ןֿפורסױרַא

 טנעדיזערּפ רעד טנַאז--,דנַאלסוד טימ טֿפַאשדנַײרֿפ עטלעטשעגנַיא גנַאל רעזדנוא,

 נָאלשרָאֿפ םעד ןכאמ וצ ןנידװַאב ךימ טָאה'ס .טרירַאבמוא ןבילבעג זיא--,עדער ןַײז ןיא

 ןקירדוצרעטנוא ןעלטימ ןרעװ ןעמרנעננָא ןלָאז סע זַא ,גנורינער רעזדנוא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 ,טנַאקַאב טינ זיא'ס .ןייטשוצסיוא סנטצעל טַאהעג טרָאד ןבָאה ןדִיי יד סָאװ ,תוֿפידר יד

 רַאֿפרעד ,טקירײלַאב רעדָא טריטסערא ןעווענ ןעוװ ןַײז לָאז רענריב רענַאקירעמַא ןא זא

 ןעמ ןוא ,ןרָאװעג ןעמונענֿפױרא טקעּפסער טימ ןעגנוזיײוװנָא עכעלֿפעה ערעזדנוא ןענעז

 ןרעכיזרַאֿפ ןענָאק םעוװ דנַאלסור ןעװ ,טַײצ יד טַײװ טינ זיא סע זַא ,ןביילנ נעמ

 63 ."ןצענערג עדיא ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,סעינילער עלַא וצ ץנַארעלַאט

 טּפמעטעגּפָא םעלבָארּפ רעשיסור:שידִיי רעד ןוֿפ טײקֿפרַאש יד ןיוש זיא 1882 ףוס

 עיצַארגימיא יד .עקירעמַא ןייק טעװעטַארעגסױרַא ךיז טָאה ,טנָאקעג טָאה סע רעװ .ןרָאװעג
 ןרָאװעג רעליטש זיא םוטנדִיי ןשיסור םעד ןוֿפ יירשעג רעד .טירשנזיר טימ ןסקַאװעג זיא

 עשיסור יד זיא עיטַאמָאלּפיד רענַאקירעמַא רעד רַאֿפ ןוא ,טלעוו רעטסקינייװסיױא רעד רַאֿפ

 טרעהעג ךָאנ ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד זיולב .גנונעדרָא-גָאט רעד ןוֿפ ּפָארַא עגַארֿפנדִיי

 ָאד ןבָאה סָאװ ,סעיצולָאזער ןיא סקָאק טַאטוּפעד ןכעלדימרעדמוא םעד ןוֿפ םיטש יד
 רַאורבעֿפ ןט19 םעד רע טָאה ױזַא .טנָאמעג ָאד ןוא טנרָאװעג טרָאד ,טֿפָארטשעג

 ןט23 םעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ָאי לָאמ סָאד זיא סָאװ ,עיצולָאזער ַא ןגָארטעגנַײרַא 3

 -סערָאק יד ןקישוצרעביא רעדיו טנעדיזערּפ םעד טעב רע ּוװ ,שדוח ןבלעז םעד ןוֿפ
 ץנעדנָאּפסערָאק יד יוװ ױזַא ןוא .סערגנָאק םוצ ?!דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןגעוו ץנעדנָאּפ

 רעטעּפש ןוא ,רַאונַאי ןט8 םעד ,םורַא רָאי ַא ןיא סקָאק טָאה ,ןרָאװעג טקישצגוצ טינ זיא

 םעד טימ רעדיו ןוא עיצולָאזער עבלעז יד ןגָארטעגנַײרַא רעדיו ,ינוי ןט30 םעד
 רעכַאװש ַא יו רעמ טשינ ןעװעג רעבָא ןענעז סעיצולָאזער יד ?? .טַאטלוזער ןבלעז
 ,ףמַאק םענעגנַאגרַאֿפ ַא ןוֿפ גנַאלקּפָא

 ,רעמעלב ָאװִיי .ןדִָיי רענַאקירעמַא יד ןוא עיצַארגימיא-ןסַאמ עשידַיי.שיסור עטשרצ יד ,ץישֿפיל .י 2

 .312 'ז ,1932 רעבמעצעו
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 עטכישעג רעד ןגעװ תועידי ןוֿפ רוקמ ַא חוּכמ
 ה"י ןט19 בייהנָא עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדִיי ןוֿפ !

 (זירַאּפ רענזָאּפ ,ש ןוֿפ

 ירַאפ סָאװ ,יד ןוֿפ קרעמֿפױא םעד ןדנעוװ וצ ןסיוא ךיא ןיב לקיטרַא ןקיזָאד ןטימ

 תועידי ןוֿפ רוקמ ןייא ףיוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד טימ ךיז ןעמענ

 ןענַײז סָאד .טגיילעג טינ טּכַא ןייק טציא זיב םיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןינע םעד ןיא

 שרַאמסגירק סנָאצלָאּפַאנ ןוֿפ רעמענ.לײטנָא ענעזעװעג יד ןוֿפ ןטֿפירש יד

 רימ יװ ,ןעניֿפעג רימ ןלעװ ןלַאירעטַאמ עקיזָאד יד ןיא .1812 רָאי ןוֿפ דנַאלסור ןיא

 .ךיז רַאֿפ תועידי עקיצונ ךס ַא ,ןזַײװַאב ןטנוא ןלעוו

 טרישרַאמ טָאה ײמרַא עשינָאטלָאּפַאנ יד ױזַא יו ,ןענָאמרעד לֹּכ םדוק רימָאל

 רעצעלּפ יד ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ּוװ ןוא עירָאטירעט רעשיסור רעקיטלָאמעד רעד רעביא

 ןצענערג יד ןיא ןטָארטעגנַײרַא ןָאעלָאּפַאנ זיא ,טסּוװַאב יו .סעיצַארעּפָא:סגירק עריא ןוֿפ

 רעקניל רעד .גוב ןוא ןעמעינ ןכַײט יד רעביא 1812 ינוי 25 ןוא 24 םעד דנַאלסור ןוֿפ

 םעד ןטָארטעגרעבירַא זיא ,דלַאנָאדקַאמ ןוֿפ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ,ײמרַא ןַײז ןוֿפ לגילֿפ

 רעד .עגיר ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ןרישרַאמ טזָאלעג ךיז טָאה ןוא טיזליט ַײב ןעמעינ

 לַײמ ַײרד ,ענָאליּפ ַײב ןוא ענוװָאק ַײב :ןסקנוּפ ייווצ ןיא ךַײט םעד רעבירַא זיא רעטנעצ

 םיא רעביא סָאװ ,רעטנעצ לייט רעטייווצ רעד .ןעמעינ ןוֿפ גנומערטש רעד ןיא רעכעה

 ןוא ענדָארג ַײב ךַײט ןקיבלעז םעד רעבירַא זיא ,םָארעשז ץנירּפ רעד טרידנַאמָאק טָאה

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןָאיטַארגַאב ןוֿפ לייח םעד ןגעק סעיצַארעּפָא יד ןריֿפ טֿפרַאדַאב טָאה

 רעד .קסיװָאקלָאװ ןיא ןעװעג זיא ריטרַאװק-בַאטש ריא .ץעװַאכומ ןוא ענדָארג ןשיוװצ

 ןוֿפ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,ײמרַא רעד ןוֿפ לגילֿפ רעטכער

 וצ עבַאגֿפױא יד טַאהעג טָאה ןוא ןישטיהָארד ַײּב גוב םעד רעבירַא זיא ,גרעבנצרַאװש

 ַײב טרירטנעצנָאק ןעװעג זיא סָאװ ,ווָאזַאמלָאט לַארענעג ןוֿפ ײמרַא רעד ןגצק ןֿפמעק

 ,ןּפמוז רעקסניּפ יד

 רעד ףיוא ןענַײז סע יו דלַאב ,ענליוו ןעמונרַאֿפ ןָאעלָאּפַאנ טָאה ינוי ןטס29 םעד

 ןייא טקישעגסױרַא רע טָאה טרָאד ןוֿפ .ןלײטּפָא-רעטילימ עשיסור יד ןטָארטצנּפָא ךיג

 קסנימ ןייק גנוטכיר רעד ןיא ,ּוװַאד לַאשרַאמ ןוֿפ ױיֿפנָא ןרעטנוא ,לייח ןַײז ןוֿפ לייט

 ןוֿפ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ,לייט ןטייווצ ַא ןוא ,וָאקַאר ןוא ןישזָאלָאװ ,ענעמשָא ךרוד

 ןֿפױא .ןַאיצנעװס ףיוא ,ילָאט-עד-יַאלקרַאב ןקידנטערטּפָא םעד ןגָאױצכָאנ ,ַארימ ץנירּפ

 רעקיבלעז רעד ןיא ןבָאה ,עװקסָאמ --- ענליוו ךַאילש םעד ןוֿפ סקניל ה"ד ,גנַאלֿפ ןקניל

 רעטסלטימ ריא ַײב ןוא ,דלַאנָאדקַאמ עניוד רעטשרעטנוא רעד ַײב :טרירעּפָא טַײצ

 סָאװ ,ןעשזייא ץנירּפ ןוֿפ יײמרַא יד :ָאנידוא -- ,קצָאלָאּפ ןוֿפ טנגעג רעד ןיא ,גנומערטש

 .קעשונַאה ןוא קָארט-ַײנ ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה ,ענָאליּפ ַײב ןעמעינ םעד רעבירַא זיא

 םָארעשז ץנירּפ .ןעמַאק ןוא עקייליו ,ןָאגרָאמס ךרוד קסבעטיוו ףיוא ןעגנַאגעג זיא יז

 .קָאדערַאװָאנ ףיוא קָאטסילַאיב ךרוד טרישרַאמ ענדָארג ןוֿפ טָאה

 :ןענוֿפעג ןיוש ךיז ילוי ןט10 םעד ןעײמרַא-טּפױה סנָאעלָאּפַאנ ןבָאה םורַא ױזַא

 ,ןַאשמיר ןיא יענ לַאשרַאמ ,קָאלַאס ןיא ָאנידוא ,לעװַאש ןוא ןײסָאר ןשיװצ--דלַאנָאדקַאמ

 ץנירּפ ,קסנימ ןיא ּוװַאד לַאשרַאמ ,פנליוו ןיא ןײילַא ןָאעלָאּפַאנ ,זדיו ןיא ַארימ ץנירּפ



 עּפָארײא.הרזֿפ ןיא ןדיי ןגעװ תועידי ןוֿכ רוקמ 8 חוכמ 518

 ןוא קסיװָאקלָאװ ןשיװצ עינייר ,קָאדערַאװָאנ ןיא םָארעשז ץנירּפ ,קָאשינּפיל ןיא ןעשזייא

 .ענעשזורפ ןיא גרעבנצרַאװש ןוא קָאדערַאװָאנ

 ןיוש ןעײמרַא עשיזױצנַארֿפ יד ןבָאה (ילוי 26) שדוח ןקיבלעז םעד ןוֿפ ףוס םוצ

 :ונַײהד ,ןצניװָארּפ עשיסור-ףיט יד וצ רעטנעצנ ןָאטעג קור ַא קרַאטש ךיז טַאהעג

 ,קצָאלָאּפ ןיא ָאנידוא ,עגיר ןבצל (טַאטשבָאקַאי) ירַײנ ןיא ןענַאטשעג ןיוש זיא דלַאנָאדקַאמ

 ןיא ּוװַאד לַאשרַאמ ,שטַאשוא ןיא ריס-עס לַאשרַאמ ,קסבעטיוו ןיא אֿפוג ןָאצלָאּפַאנ

 סוּפרָאק רעט8 רעד ,ועליהָאמ ןוא עניזערעב ןשיװצ יקסװָאטַאינָאּפ לַאשרַאמ ,וװעליהָאמ

 גןירבָאק ןיא עינייר ןוא םינָאלס ןיא גרעבנצרַאװש ,ווָאסירָאב ןיא

 -רעטַײוװ םעד ןבילקצגסיוא טָאה לייח ןַײז ןוֿפ עסַאמטּפױה רעד טימ אֿפוג ןָאעלָאּפַאנ

 ,ןישטָאלָאט ,וָאנַאכָאק ,שטיװָאנַארַאב ,עשרַא ,ענֹווָארבוד ,ענסַארק :טורשרַאמ ןקיד

 ,ןָאגרָאמס ,ענשטצדָאלָאמ ,עצינעשטשצלּפ ,ןעמַאק ,וָאסירָאב ,עצינשזָאל ,קסױרבָאב

 ןלַאשרַאמ יד ןוֿפ ןוא ןעשזייא ץנירּפ ןוֿפ ןעײמרַא יד .ענֹוװָאק ,ענליוו ,קינדעמ ,ענעמשָא

 זיא ָאנידוא .טרלירַאװ סָאװטע ,געװ ןקיבלצז ןרעביא ןעגנַאגעג ןענַײז יענ ןוא ּוװַאד

 ,קינשַאשט ,צלּפצל ךרוד ,ןעמונרַאֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעיציזָאּפ יד ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא

 ןעגנַאגעג זיא רָאטקיװ לַאשרַאמ רעד .ןיבמעז ןוא ווָאכַאטס ,וװָאסירָאב ,עצינסָאל ,ןעיס

 עדערוו לַארענעג ןוֿפ סוּפרָאק רעד .טַײז ַא ןיא טרעקעגּפָא סָאװטע ,גצוו ןקיבלעז םעד

 קידנדַײמסױא ,ןטָארטעגּפָא טָאה גרעבנצרַאװש .ץישקָאד ןוא קָאבולג ךרוד ןעגנַאגעג זיא

 ,ענשטצדָארָאה ,עקילצוו ,םינָאלס ,קסיװָאקלָאװ ,ןישטיהָארד ,קָאטסילַאב :טעטש יד

 ?,ןטנַאירַאװ טימ געוו ןקיבלעז םעד טכַאמעגכרוד טָאה עינייר .וו"זַאא ענעשזורּפ ,ןירבָאק

 עלַא טכַארבעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ בילוצ ,ןײטשרַאֿפ דלַאב טעװ רענעייל רעד

 ,ןטנגעג ךרוד ןעגנַאגעגכרוד יז ןענַײז עלַא .ײמרַא רעשינָאעלָאּפַאנ רעד ןוֿפ ןטורשרַאמ

 .גנורעקלעֿפַאב עשידִיי ַא טריוטנעצנָאק ,טציא ךָאנ זיא סע ןוא ,ןעועג זיא סע ּוװ

 1812 ןיא ךיא ןבָאה יױזַא ,1918 -- 1914 ןוֿפ המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד ןיא יו טקנוּפ

 רַאֿפ רעצעלּפ יװ טנידעג ןדִיי רענילָאֹו ןוא עשיווטיל ,עשיסַײר יד ןוֿפ רעטרעניֹוװ יד

 ןיא ןענַײז ,המחלמ-טלצוו רעד ןיא יו ױזַא ,ןטכַאלש עסיורג ךס ןייק .סעיצַארעּפָא-סגירק

 רָאנ ,קסבעטיוו ןיא ןעװעג זיא ףמַאק רעטסערג דעד ,ןעמוקעגרָאֿפ טינ ןטנגעג ענעי

 רַאֿפ טָאה סָאד ןוא ,גנַאל ץנַאג לָאמטֿפָא ןוא ,ןענַאטשעג טעטש יד ןיא זיא רעטילימ

 .גנוטַײדַאב עקיטכיוו סרעדנוזַאב ַא לקיטרַא רעודנוא ןוֿפ עמעט רעד

 .ךַאז רצדנַא ןַא ףיוא ךָאנ רענעייל ןוֿפ קרעמֿפױא םעד ןדנעװ רימ ןלעוװ טציא

 ןרָאלרַאֿפ עװקסָאמ ףיױא שרַאמ םעד תצב יײמרַא עשינָאעלַאּפַאנ יד טָאה ,טסּוװַאב יו

 ןיװַאלספס לַארענעג ןוא ווָאטַאלּפ לַארענעג ןוֿפ ןלײטּפָּא-ןקַעזָאק יד .ענעגנַאֿפעגסגירק ךס ַא

 -רַאֿפ ןגעלֿפ ןוא ,שרַאמקירוצ םַײב סרעדנוזַאב ,לייה ןשיזיוצנַארֿפ ןֿפױא ןלַאֿפנָא ןגעלֿפ

 ןטסטנעָאנ םעד ןיא ןקישרעבירַא ןעמ טגעלֿפ טַײל-רעטילימ עטּפַאכרַאֿפ יד .ענעגנַאֿפעג ןּפַאכ

 -רעביא ןתעב .דנַאלסור ףיט ןייק ןקישרעביא ייז ןּפַאטע ייר ַא ךרוד ךָאנרעד ןוא ֿבושי

 .געוו ןיא ןטסקנוּפ עקיצנייא יד ןיא ןטלַאהֿפױא רעגנעל קידנעטש ךיז ןעמ טגעלפ ןקיש

 ,ךַאבנעטרוֿפ ןָאֿפ רָאיַאמ רעד טכַאמעגכרוד טָאה סע סָאֹו ,טורשרַאמ רעד זיא טָא ,לשמל

 ,ענליוו ,ענזצי ,ןערּפ ,לָאּפמַאירַאמ ,עירַאװלַאק :טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא סָאװ

 טָא ןגעװ ;קסרעװצס-דָארָאגװַָאנ ןוא בודָארַאטס ,וועליהָאמ ,ץינעוויא ,עווענשיוו ,בַארט

 עטצצל יד זיא סָאד, :ןציטָאנ ענַײז ןיא רָאיַאמ רענעֿפורעגנָא רעד טקרעמַאב טָאטש רעד

 ןדִיי ןייק ןיוש ןענַײז רעטַײװ ןּפַאטע עקינייא ןיא ,ןדִיי ןוֿפ טניֹוװַאב זיא סָאװ ,טָאטש

 ב"ָאטינ רעמ

 1 (018ט5פ6ט112, 1.4 08ז028מ6 46 1812 סמ 05816. 1124601: 06 21/60028600'1
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 2 ןט14., 128168ט3 06 16178116.
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 519 טֿפָאריײא-חרזמ ןיא ןדיי ןגעװ תוצידי ןֹוֿפ רוקמ א חוכמ

 ןוֿפ טרעקעגמוא ךיז ךַאבנעטרוֿפ ןָאֿפ רָאיַאמ טָאה םורַא םישדח עכעלטע ןיא

 .ָאדַאר ,וועיק רעביא ונַײהד ,געוו רעדנַא ןַא רעביא ןיוש רעבָא ,םייהַא טֿפַאשנעגנַאֿפעג

 ,שטירזעמ ,ץצרָאק ,ליהיווז ,רימָאטישז ,ועשיטסָארָאק ,ןילָאװ ןיא שטיװָאטסעשט ,עלשימ

 ,ועשטרַאק ,ןיזדַאר ,װעשטרַאּפ ,ןילבול ,םעלעכ ,ווָאטשעלס ,רימדול ,ןצזָארָאט ,קציול

 =.עשרַאװ ןוא ןעזרעז
 דנַאטשַאב ןיא יצ ,1812 ןוֿפ שרַאמסגירק םעד ןוֿפ רעמענ-לייטנָא יד זיא םורַא ױזַא

 טעמּכ ןַײז וצ ןעמוקעגסיוא ,ענעגנַאֿפעגסגירק סלַא יצ ,יײמרַא רעשינָאצלָאּפַאנ רעד ןוֿפ

 ןוֿפ טניֹוװַאב ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןליּפ ןוא ןילָאװ ,עטיל ,ןסַײר ןוֿפ ןטנגעג עלַא ןיא

 טינ טזומעג ןבָאה ןוא טרָא ןייא ףיוא ןסעזעג טַײצ ערעגנעל ַא יז ןענַײז סלָאמטּפָא ,ןדִיי

 םעד ןיא רעמענ:ליײטנָא עלַא ,גנורעקלעֿפַאב רעקיטרָא רעד טימ ןוט וצ ןבָאה קידנליוו

 יד ןַא ,ןענעכיײצרַאֿפ שרַאמ םעד ןוֿפ רעקירָאטסיה עלַא ןוא דנַאלסור ףיוא שרַאמ

 ערעייז ןזָאל ןגעלֿפ ןֿפױה יד ןוֿפ םיצירּפ יד ןוא גנורעקלעֿפַאב עשיטָאטש עכעלטסירק

 יד ןוא ,ןֿפױלטנַא ןוא ,ןרעטנענרעד ךיז ןגעלֿפ ןזױצנַארֿפ יד ןעוו ,רקֿפה ףיוא רעזַײה

 ןבַײלב ןגעלּפ ןדִיי יד רָאנ ןוא ,רעדלעוו יד ןיא קצֹװַא ןגעלֿפ רעֿפרעד יד ןוֿפ םירעיוּפ

 טכיש רענעי ןעװעג ןענַײז ןדִיי יד אקװד ,רעטרעװ ערעדנַא טימ .טרָא ןַא ףיוא ןציז

 .גַײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,עדמערֿפ יד זיא םיא טימ סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רעקיטרָא רעד ןוֿפ

 ,ןֿפערטועֿפױנוצ ךיז ןעמוקעגסיוא ץלַא יו רעטֿפָא ,דנַאלסור ןייק ןסירעג

 שרַאמ םעד ןיא לייטנָא רעייז ןגעוו ןעגנורעדליש טוָאלעגרעביא ןבָאה ייז ןוֿפ ךס ַא

 םעד ךָאנ .ןציטָאנ:עזַײר ,רעכיבגָאט ,םיֿבורק וצ ווירב ,ןרַאומעמ ןיא דנַאלסור ףיוא

 :רעטַאמ קרעװ עקיזָאד יד ןיא ןעניֿפעג רימ סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא ןטגָאזעג ןביוא

 קרעװ לָאצ רעניילק ךרע יֿפל ַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא ,ןדִיי וצ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,ןלַאי

 ןיא ןָאק ןעמ זַא ,ןריטַאטסנָאק רימ ןענָאק ,טשרָאֿפעגסױא ןּבָאה רימ סָאװ ,ןימ םעד ןוֿפ

 ןיא ןוא טולָאסבַא ,גנורצקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ לָאצ רעד ןגעוו תוצידי ןעניֿפעג יז

 ןגעוו ,עּפָאריײא:חרזמ ןוֿפ ןטקנוּפ ךס ַא רָאג ןיא ,לָאצ רענײמעגלַא רעד טימ ךַײלגרַאֿפ

 ערצייז ןוֿפ סיירג ןוא רעטקַארַאכ ןגצוו ,רעניוװנַײא עשידיי יד ןוֿפ סעיסעֿפָארּפ יד

 ,דנַאל ןוֿפ טֿפַאשטריװ רעניײײמעגלַא רעד ןיא עלָאר רעייז ןגעוו ,סעיצַארעּפָא-סלדנַאה

 ןגעװ ,רעזַײה עשידִיי ןוֿפ ץוּפ ןטסקינייװעניא ןגעװ ,ןעזסיוא ןטסקינייוװסיױא רעייז ןגעוו

 .ו"זַאא ןלוש ,גנונעדרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג ,ךַארּפשדיײר ,השבלה ,ןבעל רעגייטש ןשידִיי

 יד טַײז ַא ןיא ןזָאל רימ .ןליּפשַײב עכעלטע טימ ןרירטסוליא סָאד ןלעװ רימ

 ,ןעײמרַא עקידנֿפמעק יד וצ גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוְיצַאב רעד ןגעו ענַארֿפ

 רעדנוזַאב ַא זיא סָאד .עיצַאטנעירַָא רעשיזױצנַארֿפ רעדָא רעשיסור רעייז ןגצוו עגַארֿפ יד

 לַאירעטַאמ ךס ַא ןַארַאֿפ םירוקמ ענעזיוועגנַא יד ןיא זיא יז ןטעברַאַאב וצ ףיוא ,עמעט

 .רעשרָאֿפ ריא ףיוא ךָאנ טרַאװ יז ןוא

 םצע רעד וצ תוכַײש ןייק טינ טָאה סָאװ ,לַאירעטַאמ םעד רָאנ ןרירַאב ןלעװ רימ

 תעב טָאה ,ןֿפורעגנָא ןביוא םיא ןּבָאה רימ סָאװ ,ךַאבנעטרוֿפ ן ָאֿפ רָאיַאמ רעד .המחלמ

 טריסערעטניא סָאװ ,רענַײז לייט רעד סָאװ ,ךובגָאט ַא טריֿפעג דנַאלסור ןיא טלַאהֿפיוא ןַײז

 ןרעוו רימ גילדעוו .קָאבולג לטעטש ןיא ןשינעכיײצרַאֿפ יד טימ ןָא ךיז טבייה ,ָאד זדנוא

 םוצ ,ןדִיי ןוֿפ טניֹוװַאב ןעװעג */, ףיוא זיא סָאװ ,לטעטש ַא ןעוװעג סָאד זיא ,רָאװצג

 ןגעלֿפ יז ןוֿפ ךס ַא .לדנַאה ןטיירב ַא טריֿפעג ןבָאה סָאװ ,עכעלגעמרַאֿפ לייט ןטסערג

 .סוסקול ןגירק טנָאקעג ןעמ טָאה לטעטש ןיא ןדִיי יד ַײב .קיצּפַײל ןייק דירי ןֿפױא ןרָאֿפ

 תורוחס עלַא ןענַײז ,קָאבולג ןעמונרַאֿפ טָאה רעטילימ עשיזיוצנַארֿפ סָאד תעב .ןעלקיטרַא

 :רתוהו יד ןעוועג רעדיוו ןיוש ץלַא זיא םורַא ךָאװ ַא ןיא רָאנ ,טֿפױקרַאֿפסױא ןצוועג ןיוש

 עֶלַא .םירחוס עקיטרָא יד ןוֿפ ןעגנודניברַאֿפ-סלדנַאה יד ףיוא זַײװַאב רעטסעב רעד

 ןבָאה סָאװ ,רעזַײה יד ןענַײז ַײברעד ,ענרעצליה ןעװעג ןענַײז לטעטש ןיא רעזַײה

 4  ןטו8. ם. 204, 206, 208, 210,211 6



 עּפָארײא הרזמ ןיא ןדִיי ןגעװ תוצידי ןוֿפ רוקמ ַא הונּמ 50

 ןענַײז ןטסירק יד ןוֿפ רעזַײה יד ןוא ,ליטס ןשילױּפ ןיא טיובעג ןעוופג ,ןדִיי וצ טרעהעג
 ןיא טרירטנעצנָאק ןעװעג זיא לדנַאה רקיע רעד .דנַאלסור ןיא יװ ױזַא טיובעג ןצוועג
 רעד ,טכַאמרַאֿפ ןעװעג ץלַא זיא םיֿבוט םימי עשידִיי יד ןיא ןוא תבש םוא ,קרַאמ
 םיכודיש עירֿפ יד רבחמ רעד טנכיײצרַאֿפ רעטַײװ ,ליטש ןבילבעג זיא לדנַאה רעצנַאג
 טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא .רעדניק ךס ַא ןבָאה ןעױרֿפ עשידִיי יד זַא ןוא ,ןדִיי עקיטרָא יד ַײב
 רעקיצניו ןוא רעקרַאטש שיזיֿפ ןעװעג קָאבולג ןוֿפ ןדִיי יד ןענַײז ןדִיי עשטַײד יד
 -נַארֿפ טימ ןגעלשעג ןיא ןזָאלנַײרַא ךיז קערש ןָא ייז ןגעלֿפ לָאמ ןייא טינ .קידעקערש
 .נעטרוֿפ ןָאֿפ טקרעמַאב ,ןלַאֿפנַײא ןוא תואצמה ףיוא גולק ןענַײז ייז .סרענלעז עשיזיוצ
 קיצניװ טינ ייז ןשיװצ ןעוועג ,סעיסעֿפָארּפ יילרעלּכ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ,ךַאב
 ערעייז ןיא ןעניֹוװ וצ טוג ןעװעג טלָאװ ,ץומש יד טינ בוא .תוכָאלמ.ילעב צקיצנוק
 ןוא ריב עטוג ןעַײרב ,טעריפש ןענערב ייז .טוג ייז ןסע ֿבוט:םוי ןוא תבש ,רעביטש
 ןוֿפ ךס ַא .סרעטַײר עטוג ןענַײז ייז ןוא דרעֿפ טימ ןייגוצמוא טוג ןעײטשרַאֿפ צלַא ,דעמ
 ףיוא סעמשטערק ןוא רעזַײהרָאֿפנַײא ןטלַאה ןוא סעקטנָאיַאמ עשיצירּפ ןרידנערַא יז

 םיצירּפ יד טלעג טימ ןגרָאזרַאֿפ ייז ,טנעה ערעייז ןיא ךיז טניפעג ץלַא .ןכַאילש יד
 ,םירעוּפ יד ןוא

 ןוֿפ לטרעֿפ ַײרד ןענַײז ,רֿבחמ רעקיבלעז רעד רעטַײװ טלייצרעד ,ץישקָאד ןיא
 ץנַאג טימ לדנַאה ןטיירב ַא ןרַיֿפ ,ךעלגעמרַאֿפ ץנַאג ןענַײז ייז .ןדִיי גנורעקלעֿפַאב רעד
 ןיא בוטש עטרעיומעג עקיצנייא יד .קיצּפַײל ןיא דירי םעד ןכוזַאב ןוא ןלױּפ שיסור
 .עגנַײא ךַאבנעטרוֿפ ןָאֿפ זיא עװענשיו לטעטש ןיא ,רעזייל ןדִיי םוצ רעהעג טָאטש
 עגנַאל ַא רעירֿפ טָאה רעקיבלעז רעד .דימשרעּפוק ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןדִיי ַא ַײב ןענַאטש
 -שטַײד ץנַאג טוַײרעגמורַא טָאה ,ןיוו ןוא קיצּפַײל ,ןילרעב ,עלסערב ןיא טבצלעג טַײצ
 טלַאהֿפױא ןַײז ןָא טנָאמרעד ךיז ןגינעגרַאֿפ טימ טָאה ןוא שטַײד טדערעג ַײרֿפ ,דנַאל
 -לעוו זיא טרָאד ןבעל סָאד זַא ,רָאיַאמ רעד טלייצרעד וװעליהָאמ ןגעוו ,דנַאלשטַײד ןיא

 טָאה סָאװ ,שײלֿפ .דנַאלסור ףיט ןיא יװ רערעַײט ךס ַא רעבָא ,ענליוו ןיא יו רעלצוו
 ןיא ןוא ,יּפָאק 20--15 טסָאקעג ועליהָאמ ןיא טָאה ,סעקיּפָאק 6--5 טסָאקעג טרָאד

 רַאֿפ ,הרוחס טימ טלוֿפרעביא זיא טָאטש יד רָאנ .ןטקודָארּפ ערעדנַא ךיוא ךרע םעד
 לדנַאה ןטיירב ַא טריֿפעג ןבָאה ןדִיי עקיטרָא יד .ץלַא ןגירק טנָאקעג ןעמ טָאה טלעג
 ןעמָאנ:עילימַאֿפ ןטימ ןדִיי ַא ןגעו .טײקכעלגעמרַאֿפ ךרוד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןוא
 רקיצ רעד .ןענָאילימ ןיא טצַאשעג טרעוו ןגעמרַאֿפ ןַײז זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה וװוָאלרָא
 ןגעוו ךיוא .לדַײב ןבעל ןענַאטשעג זיא לדַײב ּוװ ,קרַאמ ןֿפױא ןעגנַאגעג זיא לדנַאה
 יז ןשיוצ .ןדִיי טימ לוֿפ טָאטש יד ןענוֿפעג טָאה רע זַא ,רבחמ רעד טלייצרעד ווציק
 רעסיורג ַא זיא עלשימָאדַאר ,רעמ ךָאנ טַײל עמערָא רָאנ ,םיריֿבג ךס ַא ןעוועג ןענַײז
 ןַײז וצ ןזיועגסיוא םיא ןבָאה טנגעג רענעי ןוֿפ ןדִיי יד .רעטנעצ רעשידִיי רעכַײר
 זיא ןילָאװ ןיא .עטיל ןוא ןילָאװ ,ןלױּפ ןיא ןדִיי יד יו ,רערעביוז ןוא רעטעדליבעג

 ןדִיי רערימָאטישז יד ןגעװ .דנַאלסור ףיט ןיא יו ,רערעַײט ךס ַא ןעועג ןבעל סָאד
 ןעלדנַאה רקיע רעד רָאנ ,לדנַאה ןימ רעדעי טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ייז זַא ,רע טלייצרעד
 רעלצוסקעס רעד ףיוא זַײװנָא ןַײז זיא שיטסירעטקַארַאכ .תויח עדליוו ןוֿפ ןלעֿפ טימ ייז
 ןעזעג טינ רע טָאה ץעגרע ןיא .גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעקיטרָא רעד ןוֿפ טײקנברָאדרַאֿפ

 עטצעל יד זיב עכַײר רעייז ןוֿפ ,ןטרָאס עלַא ןוֿפ ןעוועג ןענַײז ייז ,רעזַײהדנַאש ליֿפ ױזַא
 -קול רעטסקינייװסיױא רעד ןגיוא יד ןכָאטשעג ױזַא טינ ךיוא טָאה ץעגרע ןיא ,רעבירגצומש

 .רָאג זיב ןברָאדרַאֿפ ןעװעג ןענַײז ,עשידִיי ַײס ןוא עכעלטסירק ַײס ,ןעױרֿפ יד ןוא ,סוס
 ,ֿבושי רעשידִיי רעסיורג ץנַאג, ַא ץצרָאק ,"לטעטש שידִיי קיצומש טלַא , ןַא זיא ליהיווז

 .רימדול ןוא קציול ןגעוו רע טבַײרש עקיבלעז סָאד
 טנכיײצרַאֿפ ,קלוּפ-ןרידַאנערג-בַײל םעד ןוֿפ טנַאנעטיײל ַא ,ךיװט רַא ה ןָא ֿפ גיוודול

 ,ןַאיניטלָאק רעדָא ענילַאמ ,ןײסַאר ןענַײז סָאד .םיֿבושי עשידִיי ךובגָאט-עזַײר ןַײז ןיא
 טבַײרש ריא ןגעװ סָאװ ,לעװַאש טצעלוצ ןוא רעגַאשז ,קעשינַאי ,ןַאיגנולּפ ,ןַאילקרוק
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 .ליה טימ טױברַאֿפ זיא סָאװ ,סַאג רעגנַאל ןייא ןוֿפ טײטשַאב טָאטש עצנַאג יד זַא ,רע

 ל,רעטכעלעג ַא ןָא טּפַאכ סע זַא ,ןרעדנַא ןֿפױא סנייא ךעלנע ױזַא ,רעזַײה ענרעצ

 ןיא טימ טלייט ,שרַאמסגירק םעד ןוֿפ רעמענ-לײטנָא ןַא ,קסיבִייּפ זױצנַארֿפ רעד

 ןיא ןעמונרַאֿפ ןבָאה ןדִיי סָאװ ,עגַאל רעד ןגעװ תועידי עטנַאסערעטניא ןציטָאנ ענַײז

 ןוא םיצירּפ יד ןשיװצ סרעלטימרַאֿפ יד ןעוועג ןענַײז ייז .דנַאל ןוֿפ ןבעל ןשימָאנָאקע

 ,סצמשטצרק ןוא רעזַײהרַאֿפנַײא יד עדנערַא ןיא ןבענּפָא ייז ןגעלֿפ םיצירּפ יד .םירעוּפ יד

 ,רעֿפרעד יד ןוֿפ דנַאר םַײב ,ךַאילש ןֿפױא טיובעגסיוא ןעוװעג ךעלטנייוועג ןענַײז סָאװ

 ןגעלֿפ סָאװ - דעמ ,ריב ,ןֿפנָארב--ןעקנַארטעג יד רָאנ ןֿפױקרַאֿפ ןלָאז ייז זַא ,םעד טימ

 םַײב ןֿפױק וצ ֿבױחמ ןעװעג ןענַײז םירעיוּפ יד .ףיוה ןשיצירּפ ןיא ןרעװ טכַאמעג

 ןֿפױט םַײב--טײקכעלרעַײֿפ רעדעי ַײב ןֿפנָארב רעמע ןייא תוחּפה לכל רעקנעש ןשידִיי

 סָאװ טימ טַאהצג טינ ןבָאה ייז ןעוו .שינעבערגַאב ַא ַײב רעדָא הנותח ַא ַײב ,דניק ַא

 ,םעד ץוח .רעטנעצָארּפ עסיורג ףיוא גרָאב ףיוא ןבעג ייז דיי רעד טגעלֿפ ,ןלָאצַאב וצ -

 רעד .טנגעג רעד ןוֿפ סעיצַארעּפָא-סלדנַאה עלַא ןיא סרעלטימרַאֿפ יד ןצוועג ןדִיי ןענַײז

 ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ */ג טעדליבעג ןבָאה ןדִיי ּוװ ,טעטש יד ןיא זַא ,טלייצרעד רבחמ

 ,תורוחס עלַאינָאלָאק טימ לדנַאה רעד ןענוֿפעג טנעה ערעייז ןיא ךיז טָאה ,רעמ טינ ביוא

 ,סרעדַײנש ןענַײז ייז .סעמריֿפ-קנַאב יד ,קַאבַאט ,תורוחס-רעדעל ,ןעקנַארטעג ,ןבצוועג

 ןעייטש ייז .ײמרַא רעד רַאֿפ ןטנַארעװיל ,תוינסכַא ןוֿפ םיּתב-ילעב ,ןרילעוווי ,סרעטסוש

 ילברעד ,דנַאלשטַײד ןיא רעדירבסקלָאֿפ ערעייז טימ ןעגנודניברַאֿפ:סלדנַאה עקידנעטש ןיא

 סָאװ ,גנידצלַא ןסייוו ייז .טסָאּפ ענעגייא ןַא ןבָאה ייז רָאנ ,טסָאּפ יד טינ ייז ןצונַאב

 ?ןסרוק-עזרעב יד טימ טנַאקַאב ןענַײז ןוא עּפָאריײא ץנַאג ןוֿפ סעזרעב יד ףיוא ךיז טוט סע

 ןווַאקישט ַא רימ ןעניֿפעג ס ָא ָא ר ן ָא 8 ךירלוא רָאטקָאד-רעטילימ םעד ןוֿפ ךוב םעד ןיא

 טָאה ,טניֹוװעג רע טָאה ריא ַײב סָאװ ,עילימַאֿפ רעשידִיי רעד ןיא זַא ,ףיורעד זַײװנָא

 םעד .תֹויתוא עשִיערבעה טימ טקורדעג ,שמוח ןוֿפ גנוצעזרעביא עשטַײד ַא ןענוֿפעג ךיז

 ?טכַאנ וצ גָאטַײרֿפ ןענעייל עטתיבה-לעב יד טגעלֿפ שמוח ןקיזָאד

 ןגעוו גנולייצרעד עװַאקישט ַא ןַארַאֿפ זיא וו יע ס זױצנַארֿפ םעד ןוֿפ ןציטָאנ יד ןיא

 רכחמ רעד .לוש עשידִיי יד טכוזַאב עוװענשיו לטצטש ןיא טָאה רע ױזַא יװ ,םעד

 ךָאנ לָאמ ןייק טָאה רע רעבָא ,ןלוש ךס ַא טכוזַאב ןבעל ןַײז ףיוא טָאה רע זַא ,טגָאז

 ןיא רע .לכלוש םענעֿפרָאװרַאֿפ םעד ןיא טָא יו ,גנַאזעג ןשידָאלעמ ַאזַא טרעהעג טינ

 רובידה ךוּתיח ןכעלטַײד םעד ןוֿפ ןוא גנַאזעג ןוֿפ טייקשימטיר רצד ןוֿפ לעּפתנ ןעוועג

 ןעװעג ןיוש זיא לטעטש ןקיבלעז םעד ןוֿפ לוש רעדנַא ןַא ןיא ,תוליֿפּת יד ןגָאז םַײב

 יַאדּכ .ןעיירשעגסיוא עשירעטסיה טימ םצרַאל ַא ןעװעג זיא טרָאד :דליב רעדנַא ןַא רָאג

 ןשימָאנָאקע ןיא ןדִיי ןוֿפ עלָאר רעד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ענַײז טכַא ןיא ןעמענ וצ ךיוא

 טבַײרש ,תמא ןַא טימ ןטעברַא סָאװ עקיצנייא יז ןענַײז ייז :ןלױּפ ןוא עטיל ןוֿפ ןבצל

 .ןעמוקעגמוא ןלױּפ טלָאװ ייז ןָא ,ייז ףיוא ךיז טלַאה ןליוּפ ןוֿפ לדנַאה רעצנַאג רעד ,רע

 ,סֿבקעי רעדניק עקיצונ עקיזָאד יד, .ןייגרעד ץלַא ןגע ןוא ןגירק ץלַא ןעמ ןעק ייז ַײב

 ןסייוו ייז ;דנַאל ןוֿפ ןטקנוּפ עלַא טימ ןעגנודניברַאֿפ יד רעטנוא ןטלַאה ,וויעס טגָאז
 .סלדנַאה ןיא רעדָא ,קיטילָאּפ ןוֿפ טיבעג ןֿפױא יצ ,ןעמעלַא רַאֿפ רעירֿפ ץלַא קידנעטש

 יז ןגעוו) ןדִיי עשילױּפ יד ןוֿפ דנַײרֿפ רעטוג ןייק טינ רבחמ רעד זיא ללכב ."םינינע

 :רַאֿפ ךס ַא ייז ןגעװ ןלייטוצטימ טינ םיא טרעטש סָאד רָאנ ,(ץלַא רַאֿפ רעמ רע טדער

 ןקרעמַאב וצ .השבלה רעייז ןוא ןצזסיוא רעייז וליֿפַא טרעדליש רע ,תועידי ענעדייש

 רָאי ןיא טלעטשעגֿפױנוצ טָאה סע סָאװ ,םודנַארָאמעמ םעד טנָאמרעד רע זַא ,ֿבגַא זיא

 5 ןטןוטפ טסמ 112ז:ש1ס0מ, 1817. טז 1618209 ֹומ תט5912804, םסזןומ 1910, ק. 41, 42,

22 ,59,110 (58 ,47 

 56 טץפטפףטס, 1,606/65 פטז 18 קטסזז8 46 ןצט9816, 22115 1816, ק. 179--181.

 הסספ, /4760 60!16820מ סמ 1105816, / 2015 1913, ס. 259--7
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 ינַארָאמעמ םעד טָא ןוֿפ זַא ,ןַײז ןָאק סע ןוא ,יקסנישַארק טנעצניוו לַארענעג רעד 38
 5,תועידי ןעמונעג ןיילַא רע טָאה םוד

 יד ןוֿפ ןעזסיוא םעד ןוֿפ ןוא גנודיילק רעד ןוֿפ גנובַײרשַאּב עטנַאסערעטניא ןַא

 ןיא ןילעי יײמרַא רעגרעבמעטריוו רעד ןוֿפ ריציֿפָא רעד טיג עּפָאריײא-חרזמ ןוֿפ ןדִיי

 עכסַאּפ םירֿבח ענַײז טימ טכַארברַאֿפ טָאה רע זַא ,טלייצרעד רע .,ןציטָאנ-עזַײר ענַײז

 טנגעגַאב טינ סַאג רעד ףיא רע טָאה טַײצ ךָאװ רעצנַאג רעד רַאֿפ ןוא ,קסנימ ןיא

 ביוא לַײװ ,רַאֿפרעד זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד םיא ןבָאה ןדִיי עקיטרָא יד .דִיי ןייא ןייק

 ?ןגָאלש ייז ייז ןגעלֿפ ,סַאג רעד ףיוא ןדִיי ןֿפערט תואגח יד טָא תעב ןגעלּֿפ ןטסירק

 יװ .1:62 רָאי ןיא עטיל ןיא ןדִיי ןגעװ תועידי טימ ךַײר זיא ?ךובגָאט, סנילעי

 .ליועג ענליוו ןיא יײמרַא רעשינָאצלָאּפַאנ רעד ןוֿפ טלַאהֿפױא םעד תעב טָאה ,טסּוװַאב

 ןטילעג סרעדנוזַאב טָאה םיא ןוֿפ סָאװ ,רעּביֿפ ןוורענ ןוֿפ עימעדיּפע ןַא טרָאד טעוועד

 ייז .טקַאֿפ םעד טָא ןוֿפ גנורעלקרצד ַא טיג ןילעי .טָאטש ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד

 עשיזיוצנַארֿפ ןגעלעג ןענַײז סע ּוװ ,ןלָאטיּפש יד ןכוַאב לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןגעלֿפ

 ןוא רעדיילק ןֿפױקֿפױא ייז ַײב ןגעלֿפ ןוא רעביֿפ-ןוורענ ףיוא קנַארק ענעגנַאֿפעגסגירק

 רעד ןוֿפ ןבָארקימ יד טימ ןעמַאזוצ םייהַא ךיז וצ ןגָארטעגקעװַא ןבָאה ייז סָאװ ,שעוו

 ,טורשרַאמ םעד ןוֿפ גנורעדליש עטנַאטערעטניא ןַא ךיוא םיא ַײב ןעניֿפעג רימ .קנערק

 .נעגנַאֿפעג רעשיסור רעד ןוֿפ קירוצ ןרָאֿפעג ןיא רע תצב ,טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ

 טבַײרש ,1814 ץרעמ ןטס028 םעצד}, .ןדִיי ןוֿפ טניֹוװַאב ,טעטש רעביא ,ןסַײר ןיא ,טֿפַאש

 זיא סע לַײװ ,ןבעל ןרַאֿפ הנּכס ַא טימ ,רעּפענד ךַײט םעד רעבירַא רימ ןענַײז ,רע

 .יברַאק לטעטש ןשידִיי ןיא ןעמוקעג ןענַײז רימ ןוא ,גנַאגוַײא ןוֿפ טַײצ יד ןעועג

 רעטַײװ ;שטיװעקניט לטעטש ןיא ןעמוקעג רימ ןענַײז לירַּפַא ןט12 םעד .ַאקצָאל

 סָאװ ץלַא טֿפױקרַאֿפ ןבָאה רימ לַײו ,דרעֿפ רעזדנוא ןצונסיוא טנָאקעג טינ רימ ןבָאה

 געוװ ןיא ןזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ןט13 םעד ןוא ,סנשָארג רַאֿפ ןדִיי יד טַאהעג ןבָאה רימ

 רַימ ןבָאה ָאד .עטרעטַאמעגנַײא ךעלקצרש ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ ּוװ ,זיוושענ| ייק ןַײרַא

 טריֿפענּפָא לבור ענרעבליז 22 רַאֿפ זדנוא טָאה סָאװ ,ןדִיי ַא ןעגנודעג ןוא טורעגסיוא ךיז
 ןרָאֿפעגסױרַא רימ ןענַײז ירֿפ רעד ןיא ןט14 םעד .קָאטסילַאיב זיב ןַאּפשעגַײרד ַא ףיוא

 ןענַײז ,װ ָאנס לטעטש סָאד ןרָאפעגכרוד קילַײא ,ןוא טנװַײל טימ טקעדעג דיוב ַא ןיא

 -ָאל ָא ט ס ןרָאֿפעגכרוד רימ ןענַײז ןט15 םעד .רעגעלטכַאנ םוצ ןעמוקעגנָא טכַאנרַאֿפ רימ

 ןוא טקיטכענעג ןבָאה רימ ּוװ ,םינָאל ס ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז ןוא עקנָאלָאּפ ,ץע וו

 1ס"ןרָאֿפ טלָאװעג טינ ןַאמרוֿפ רעזדנוא טָאה תבש ןגעוו ןוֿפ לַײװ ,גָאט ןצנַאג ַא טכַארברַאֿפ

 עטכַארבעג סָאד רעבָא ןליּפשַײב רעמ ךס ַא ךָאנ ןעגנערב טנָאקעג ןטלָאװ רימ

 ןַא טימ ןענָאק ,ןֿפורעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד זַא ,ןזַײװַאב וצ גונעג ןיוש זיא

 ןילָאװ ןוא ןסייר ,עטיל ,ןלױּפ ןוֿפ ןדִיי יד ןגעװ תועידי ןוֿפ רוקמ ַא רַאפ ןעניד תמא

 ,דנַאלסור ףיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ײמרַא סנָאצלָאּפַאנ ןיא .טרעדנוהרָאי ןט19 בײהנָא

 ,רעצייווש ,רעדנצלָאה ,רענעילַאטיא ,רעינַאּפש ךָאנ ,ןזױצנַארֿפ ץוח ,טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 -עּפָא-סגירק יד תעב .וו"זַאא ןקַאלָאּפ ,ןסַײרּפ ,ןסקַאס ,רעגרעבנעטריוו ,רענעדַאב ,ןרעַײב

 טניֹוװַאב ,םיֿבושי ןעגנַאגעגכרוד רעקלעֿפ עלַא יד סָא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןענַײז סעיצַאר

 ֿבור יּפ לע טניֹוװעג ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי ןיא טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ,ןדִיי ןוֿפ

 ןוֿפ רעניוװנַײא עקיצנייא יד ןעװעג קידנעטש טעמּכ ןענַײז ןדִיי ,רעזַײה עשידִיי ןיא

 רעייז ןבירשעגנָא ןבָאה ייז ןוֿפ ךס ַא .ןוט וצ טַאהעג ייז טימ ןבָאה ייז סָאװ ,דנַאל

 8 5 גץ3װ5, 5סטטסמוזפ 46 2010986, 182/15 1833, ק. 199, 200--201, 320, 321, 322,

.640 325 ,324 ,323 

 9 ןסןמ, {מ 20551480 1812. /גטפ 46ז 1496סטס8 6165 1/6:(סתװסס12150068 2141-

 216ז8, אןגמסהסמ 5. 8., ק. 02, 03, 04, 98.

 10 ןטנ16. ק. 53--54, 98.



 23 טּפָארײא-חרומ ןיא ןדִיי ןגעװ תוצידי ןוֿפ רוקמ 8 חוּכמ

 רעייז ןַארַאֿפ ןענַײז עכלעזַא .דנַאלסור ןיא טלַאהֿפױא רעייז ןגעו רעכיב עטנַאסערעטניא

 ןַארַאֿפ ןענַײז ללכב .קרעװ עכלעזַא 300 ןוֿפ רעקיצניװ טינ טנַאקַאב ןענַײז זדנוא .ךס ַא

 .סיוא ןביוא יד ןוֿפ ןכַארּפש עלַא ןיא ןבירשעג ןענַײז ייז .טנזיוט רעביא תוחּפה לכל

 ןַײז עלַא ןלָאז ייז ּוװ ,קעטָאילביב ַאזַא ,עיצוטיטסניא ַאזַא ָאטינ .רעקלעֿפ עטנכצרעג

 ןיא טעטש עסיורג עלַא ןוֿפ ןקעטָאילביב יד ןיא ןכוז ייז ףרַאדַאב ןעמ ,טלמַאזעגֿפױנוצ

 ןיא ךיז ןעניֿפעג ןלַאירעטַאמ עכעלנע ךס ַא סָאװ ,ןוֿפרעד טדערענּפָא ןיוש ,עּפָאריײא

 .ןויכרַא עסַאוװירּפ ןוא עשהכולמ

 יד :ןבױהעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,םעד טימ ץיטָאנ עצרוק רעזדנוא ןקידנערַאֿפ רימ

 ןוא עּפָארײא:חרזמ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,ןענָאזרעּפ

 טֿפרַאדַאב ןטלָאװ ,ןקעטָאילביב עסיורג ןַארַאֿפ ןענַײז סע ּוװ ,טעטש ןיא ןעניֹוװ סָאװ

 ,ץלַא ייז ןוֿפ ןעמענסיױרַא ןוא ןלַאירעטַאמ ענצזיוועגנָא יד וצ קרעמֿפױא רעייז ןדנצוו

 ַאזַא טֿפרַאדַאב טלָאוװ ָאווְיי ןוֿפ עיצקעס עשירָאטסיה יד .ןדִיי וצ תוכַײש ַא טָאה סָאװ

 ןטֿפירש יד ןוֿפ ןטּפרעצסלע יד ןיא זַא ,קֿפס ןָא .םויה-רדס ןֿפױא ןלעטשקעװַא טעברַא

 ייימ עמורק ךס ַא ,טסימ ךס ַא רָאג ןוַײװסױרַא ךיז טעװ סרענלעז עשינָאעלָאּפַאנ יד ןוֿפ

 ןעמוקסיורַא ךיוא ןענָאק סע רעבָא ,ןשינעכיײצרַאֿפ עקיניזטכַײל ןוא ןסיוומוא ךס ַא ,ןעגנונ

 ןיא ןעמענֿפױנוצ ייֵז לָאז ןעמ ביוא סָאװ ,תועידי צעקיצונ ,ןוַײװנָא עלוֿפטרעװ רעייז

 ןוֿפ רעגייטש רעד ןיוש זיא ױזַא .ןריֿפסױא עקיטכיוו ץנַאג ןכַאמ ןזָאל ךיז טצװ ,םענייא

 ףיוא ןסיוטשוצנָא ךיז ידכב ,ןטַײז רעטרעדנוה ןענעיילרעביא זומ רע : רעקירָאטסיה

 ,טנעמוקָאד רעטרעדנוה ןרעטעלברעביא ,ּפָא ךיז רע טלעטש ריא ףיוא סָאװ ,הצידי ןייא

 רע סָאװ ,םעלבָארּפ רעד ףיוא ןַײש עלעה ַא טֿפרַאװ סָאװ ,םענייא ףיוא ןֿפערטוצנָא ידכב

 קידנעטש טצוו גיוא ףרַאש ןַײז ,הליחּתכל ןַײז לטֿבמ טינ ךַאז ןייק ףרַאדַאב רע .טרידוטש

 ןדײשוצּפָא ןֿפלעה םיא טצוו שוח רעשיטירק ןַײז ןוא ,זַײװנָא ןטנַאסערעטניא ןַא ןּפַאכֿפױא

 טינ ןֿפַאשעג טרעװ טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ דליב סָאד .תלוסּפ רעד ןוֿפ לעמלמצז סָאד

 .עעשעג צניילק יד ,ןרעדעי ןגיוא יד ןיא ךיז ןֿפרַאװ סָאװ ,ןטקַאֿפ עסיורג יד ךרוד רָאנ

 רערעייז לּכהךס רעד ,לוֿפטרעװ ױזַא טקנוּפ לָאמטֿפָא ןענַײז ןבעל ןכעלגעט ןוֿפ ןשינ

 יד ןיא שרעדנַא ןעד עשז סָאװ ןוא .שײלֿפ ןוא טולב ןַײז זיא ,ןבעל סָאד ןָא טליפ

 רָאג ןיא ןבעל ענעגנַאגרַאֿפ סָאד ןריצודָארּפער וצ יו ,רעקירָאטסיה ןופ עּבַאגֿפױא

 ?ןזַײװסױרַא ענַײז ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעד



 רּתנס פ בקעי
 ?ןדִיי עשינעמור יד ןוֿפ רעקינָארכ רעטשרע רעד,

 (טשצרַאקוב יֹולֲה םהרבא ריאמ ר"ד ןוֿפ

 טָאה רצ יװ ,"ןדִיי עשינעמור יד ןוֿפ רצקינָארכ רעטשרע רעד, ,רּתנסּפ בקעי

 םוטנדִיי ןשינעמור םענוֿפ ןרוגיֿפ עטסטנַאסצרעטניא יד ןוֿפ ענייא זיא ,ןֿפורעג ןיילַא ךיז

 :שיִדָיי רעד ןוֿפ רעטסומ ַא טנַײה ךָצנ ֹויא קרעװטּפױה ןַײז .טרעדנוהרָאי ןט19 םעניא

 רעד ןיא ,ןַאשָאטָאב ןיא 1820 רָאי ןיא רֹּתנסּפ זיא ןריובעג ,גנוֿפַאשקלָאֿפ רעשינעמור

 רעד ףיוא רע טבַײרש -- ,רעטָאֿפ ןַײמ, .הליהק רעשיװַאדלָאמ-ןוֿפצ רעטלַא ןוא רעסיורג

 ערערהצעמ ןיא ןַאמ רעטצדליבעג ַא ןהעוויג זיא - "תונורכז רֿפס, ןַײז ןיא רעטלצ

 ניא יססַאי ןיא ליסנָאק ןעשיזעצנַארֿפ םעד ַאב *ןַאמָאגארד ןהעוויג זיא רע ;ןעכַארּפש

 רע טבַײרש -- ,1803 ערהַאי םיא , ?"זיוצנַארֿפ גילעז ןעֿפיריג םיא ןעמ טָאה רַאֿפ רעד

 רעד ַאב טיברַאיג לֵיֿפ רהעז רצטָאֿפ ןַײמ טָאה -- שידַיי ןשירעמשטַײד ןַײז ןיא רעטַײװ

 טָאה דמלמ הנ דמושמ רעד סָאװ ..רעכיב איד ןינערב רַאֿפ לָאז ןעמ זַא גנוריגער

 181ז0ת:2:68 טעלּפמַאּפ ןטנַאקַאב םעד טימרעד טניימ רֹּתנסִּפ *".ןעדוי ףיוא ןעבירשצג

 רעצמַאינ םעד ןוֿפ 1460414 ךַאנָאמ רעד סָאװ ,("ןדִיי יד ןוֿפ גנוֿפמעקַאב;) 1140ט0ז
 .ציא יד ןכלצוו טימ ןוא ןביולג ןשידִיי םעד ןגעק טריקילבוּפ טלָאמעד טָאה ריטסַאנָאמ

 ַאזַא ןעװעג זיא רעטָאֿפ ןַײז םגה +.ךָאנ ךיז ןצונַאב עינעמור ןיא לארשי:יאנוש עקיט

 עכעלטלצעוװ יד ןוֿפ טנועלעג טשינרָּג טנגוי ןַײז ןיא רַּתִנסּפ טָאה ,'תוכלמל בורק, ןימ

 רעסַאי רעד ןיא ןסקַאװעגֿפױא זיא ןוא רָאי 11 וצ םותי ַא ןבילבעג זיא רע .,םידומיל

 ןַײז ןוֿפ ,"קיומה תמכח, רצד ןוֿפ ןגױצעג םצדכָאנ רע טָאה הסנרּפ ןַײז .הרוּת:דומלּת

 ןוא עכעלטע טרעדנַאװעגמורַא טָאה רע עכלצעוו טימ ,סעדנַאב-רענַײגיצ ןשיװצ ,לבמיצ

 -ַאקלַאב יד ןוֿפ ןוא עינעמור-טלַא ןוֿפ רעֿפרעד ןוא ךעלטעטש יד רעצביא רָאי קיסַײרד

 .רעדנעל

 תונידמ עשיעּפָאריײא-ֿברעמ יד ןיא ןעו ,ןרָאי רעקיצעביז ןוא רעקיצכעז יד ןיא
 ,ןדִיי עשינעמור יד ןוֿפ טכער עכעלרעגריב יד רַאֿפ עיצַאטיגַא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 יד .רעטקַארַאכ ןלעיציֿפָא ןַא ןעמוקַאב עינעמור ןיא םזיטימעסיטנַא רעד םיצולּפ טָאה
 .צעזעג ןטשרמולּכ ַא טימ ןדִיי יד ןֿפדור ןעמונעג ןבָאה עטמַאַאב יד ןוא גנוריגער
 .ה"זַאא ןדנובַאגַאװ ,ענעמוקעגוצ ,עדמערֿפ ןענעז ןדִיי יד :וויטָאמ ןכעל
 -יטנַא איד, :טבַײרש רע ;ןסָארדרַאֿפ ןוא ןָאטעג ייוו קרַאטש קיטנָאק סָאד טָאה ןרּתנסּפ
 ..רעַײֿפ שילעה ןייא איו טנערביג ןעצרעה םענַײמ ןיא ןיבָאה ןענָאיצוקסיד עשיטימעס

 .(ן"רּת) 1889 ,טשצרַאקוב ןיא טקורדעצג }1

 .רצשטעמלָאד *

 .הבחמ םענוֿפ עיֿפַארגָאטרָא יד ןוא ליטס ןסי-עמשטַײד םעד טיהעגּפָא םוטעמוא בָאה ךיא -- .138 יז 2

 .ןטרָאד 3

 ןעװעג םש הנוק ךיז טָאה דמלמ חנ דמושמ רעד --.1935 טשערַאקוב :עבַאגסױא עטצעל יד ל"25 4

 2 יבר :םיא טֿפור תוצראה.םע רעכעלקערש ריא ןיא רוטַאדצטיל עשיטימעסיטנַא יד ; ןסעצָארּפ.םד-תלילע ליפ ַײב

 .בילוצ סוחי ןשיװַאדלָאמ םצד סינּפה !(הבמנ א:010גשס) עוװצדלָנמ



 55 רּתנסּפ ֿבקעי

 יצ עטנעמוקָאד ניא ןעמהענרעטנוא וצ טייברַא עגיזציר ענייא ןטָאלשַאב בָאה ךיא ניא
 5,ףעבַײרש ןעינעמור ןיא ןערוי רעד עטכישעג ענייא ןינעק ללָאז ךיא טימַאד ןעלממַצז
 םעד ןיא ןוש ןעניֹוװ ייז זַא ,עדמערֿפ ןייק טינ ןענעז ןֹדִיי יד זַא ,ןוַײװַאב וצ ידּכ
 ;הנידמ רעד רעביא ןרָאֿפוצמורַא ןבױהעגנָא טָאה רֹּתנסּפ .תורוד-ירוד ןוֿפ דנַאל ןקיזָאד
 (טצברַא ןַײז ןוֿפ ןטנעמעלע עטסקיטכיוו יד) הּפ-לעב סעיצידַארט ןבילקעגֿפױנוצ טָאה רע
 םירֿפס עטלַא ןוֿפ תועידי ןוא תוֿבצמ ןוֿפ ןטֿפירשֿפױא טריּפָאקּפָא טָאה ןוא ןטנעמוקָאד ןוא
 ףוס-לּכ-ףוס םיא זיא ימ רערעוװש טימ ןוא ןטילעג לינ רעייז טָאה רע .(תוֿבושּתו-תולאש)
 ,סַא "עינעמור תוצראל םימיה ירֿפד; דנַאב ןטשרע ןַײז ןקורדוצּפָא ןטָארעג
 םיא זיא דנַאב רעטייווצ רעד .יול ןָאטנַא רעגידיירּפ רעסַאי םענוֿפ ףליה רעד טימ 1
 1873 גרעבמעל ,"עינצמורב םידוהיה תורוק) ןעמוקעגנָא רעגנירג לסיב ַא ןיוש
 גוצסיוא ןַא ןבַאמ לָאז רע זַא ,טגײלעגרָאֿפ םיא ןעמ טָאה רָאי עקינייא טימ רעטעּפש
 ןיא גוצסיוא רעד .גנוצעזרעביא רעשטַײד ַא ןיא ןקורדּפָא ןוא רעכיב עדייב יד ןוֿפ
 114 ןיײארַאֿפ םעד דובּכל "ןויצ תרכזמ, ןעמָאנ ןרעטנוא 1877 ןיא סױרַא

 פגרעבנצייוו לאונמע ףלָאדַא רערעל ןשַיערבעה םענוֿפ גנוצעזרעביא רעד ןיא (,,210ת''

 לכיב שינעמור ןיילק ַא : עקיזָאד יד ץוח ,קרעװ ערעדנַא ךָאנ ןבירשעג טָאה רּתֹנִּפ
 ּפָא ןרַאנ סרעכַאמ .ןצנוק יד ױזַא יװ ,םעד ןגעװו (1886 עוואיירק) '6ג60210ץט|

 ,ינ/גתונבז ןסתוזט 18126110/ ,,11124610112468" ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע ;םלוע םעד

 טָאה ריא טיול סָאװ ,גנוטַײצ רעטצעל רעד ןיא עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַא ,"ץצויה , ,"דיגמה
 (טדמשעג רעטצּפש ךיז טָאה סָאװ ,ונַאעניעש רַאזַאל גָאלָאליֿפ רעטמירַאב רעד) ןייש רזעלא
 .לעזעג רעשירָאטסיה רענעזעװעג רעד ןוֿפ "ןלַאנַא, יד ןיא עציקס ַא טריקילבוּפ
 טקורדענּפָא ךָאנרעד ןיא סָאװ ,(1887 טשערַאקוב ,דנַאב רעט1) "שאראב סוילוי, טֿפַאש
 רֿפס; םעניא ן"שבמ . ןייטשניורב .מ ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשיערבעה ַא ןיא ןרָאװעג
 טָאה רֹּתנסּפ .(דנָאב רעט3 ,רעבערג קיזַײא לאיתלאש ןוֿפ תורֿפסה רצוא) "ןורּכזה
 :טצברַא עשינעמור ַא יז ןשיווצ ,ןדי-ֿבתּכ עכעלטנֿפערַאפ טינ עקינייא טזָאלעגרעביא ךיוא
 ,?(עװַאדלָאמ רעד ןיא ץנַארעלָאט עזעיגילער יד ה"ד) '1 01614מ18 1611910254 ?מ 014034

 תורוק , ןוא "םימיה ירֿבד, ךעלכיב עשידִיי עטנָאמרעד ןביוא עדייב יד ןדליב ךָאד
 ןַײז ךיוא ןוא קרעװטּפױה ןַײז -- גוצסיוא ןשטַײד רעייז טימ םענייא ןיא -- ?םידוהיה
 םענוֿפ עיֿפַארגָאירָאטסיה רעד ןיא ןבילברַאֿפ ןעמָאנ ןַײז זיא ייז ךרוד ,טעברַא-סנבעל
 רעטצעל רעד רָאג ןיא ךָאנ סָאװ ,טיג רעדנּוװ ןייק רָאג זיא סע ןוא ,םוטנדִיי ןשינעמור
 רעזירַאּפ עקינייא רַאֿפ רוקמ-טּפיוה ַא יװ ןעניד טנָאקעג ?ןויצ תרכזמ , ןַײז טָאה טַײצ
 ,עינעמור ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעװ סעיצַאטרעסיד רענילרעב ןוא

 ,רעניילק ַא רעייז קרעװ סרּתנסּפ ןוֿפ טרעװ רעשיטירק רעד זיא רעבָא רעדייל
 ,םיא ןוֿפ ּפָא ךָאנ ןעגנעה עטכישעג רעשינעמור-שידִיי רעד ןוֿפ רעשרָאֿפ ֿבור סָאד םגה
 טינ בָאה ךיא , .טַאהעג טינ הנשה םוש ןייק רע טָאה עדָאטעמ רעכעלטֿפַאשנסיװ ַא ןוֿפ
 רע זיא - "זיא סָאד לכאמ ןייא רַאֿפ סָאװ סייוו ךיא טשינ ...ןעלוש ענייק טרידוטש

 ,144 יז ,"תונורכז רֿפס, 5

 :זןיא לטיט רעד 6

 102516ז64 ,,2108" (/68:'306068 ,,210ת5"), 6!מ /ג05209 25 06 }חג קס!מ190מ6מ |8:008

 50 מסמ 866זט01:46מ //6:01:606מ : ,,(:זסמ!!;"ט88 ,,קטזמ28ופסמס |006096801110096" ,.. ץסמ 1860

 754046ז, טס06196424 טסמ 2601/ 2/8מ61 3/61126ת0619. םטס8165 1818 זת 85, 40111--37 קע-

 ,4 'ב) *ַאידעּפָאלקיצנע שיושזד, יד טָאה ,לשמל ,ױזַא ;תועכ ַא ַײברעד ןעײגַאב ןֿפַארגָאיב עקינַײא

 .עבאגסױא עשינעצ מור ַא *ןויצ.תרכזמ, ןוֿפ טכַאמעג (251

 ,צרַאװש ,מ ַײב רשֿפא רעדָא ,ןָאדנַאל ןיא רעטסַצג ,מ ר"ד ַײב ןדייבתּכ יד ךיז ןעניֿפעג ,טנכער'מ יװ *
 ,טשערַאקוב ןיא ןדלעּפ
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 .ֿנרעדנַאװ םעד טכַאמעג טָאה לַאֿפוצ רעטוטּפ ַא '."תונורכז רֿפס, ןַײז ןיא תומימּתב הדומ ךיז

 .קיצרעֿפ רָאי ַא ןוֿפ ןַאמ ַא ןעוועג ןיוש זיא רע תעב ,רעקירָאטסיה ַא רַאֿפ רעלבמיצ ןקיד
 טָאה 28ג06ת: ריטסַאנָאמ ןשיכַאלָאװ םעד ןיא הדועס רעשירַאיָאב ַא ַײב ,1855 רָאי-ַײנ

 ןענעז ייז זַא ,ןדִיי עשינעמור יד ףיוא האנש טימ טדער ןעמ יװ ,טרעהעגוצ ךיז רע
 ןשרָאֿפױא ךרוד ,ןזַײװרעד וצ קַאדעג ַא ןִַײרַא םיא זיא ָאד ןוא -- ,דנַאל ןיא עדמערֿפ
 עינעמור ןיא ןיוש ןעניֹוװ רעדירב ענַײז זַא ,תורבקהייּתב עטלַא יד ןוֿפ תוֿבצמ יד

 ,ןכוז וצ ןביוהצגנָא רָּצִג טָאה רע רעדייא ךָאנ ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןרָאי רעטרעדנוה
 ךָאנרעד טָאה רע סָאװ ,ץלַא .(עינעמור) עיקַאד ןיא רעטלערוא ןַא ןבָאה ןדִיי יד זא
 .עזעטָאּפיה עקיזָאד יד ןקיטעטשַאב טזומעג טָאה ,ןעניֿפעג טֿפרַאדַאב

 ןוֿפ טַאלב-רעש ןֿפױא טבַײרש רע יװ ,"ןזַײװרעביא,לשמל טנָאקעג רע טָאה ױזַא

 ךָאנ ןאֿפ אישטאד רעדנעל איד ןיא ןיסעזב ךיז ןיבָאה ןידוי איו, :"םימיה ירֿבד ןַײז
 :רעטושּפ ַא רָאג זיא "זַײװרעביא , רעד ."גָאט ןעגיטנייה םעד זיב ןוא ןושאר תיב ןברוח םעד

 ןעמונעגנַײא ןסוזעי רַאֿפ םרעדנוהרָאי ןטסקצז ןיא טָאה ידמו סרּפ ןוֿפ גיניק רעד שוירד

 םירשצו עֿבש , יד ןשיװצ טלייצעג קֿפס םוש ַא ןָא ךיז ןבָאה עכלצוו ,ןצניװָארּפ-יַאנוד יד

 תצב ןוא .הליגמ רעד ןוֿפ שורושחא רעמוקכָאנ ןַײז ןוֿפ ןצניװָארּפ 127 יד ,"הנידמ האמו

 םימעה ןיב דרֿפמו רוֿפפ דחא םע ונשי; :שורושחא ךלמ םוצ טגָאזעג טָאה עשרה ןמה

 זַא זייוב רתמא רעד זיא ,-רעטַײװ רּתנסּפ טגָאז - ,'ד 'ג רּתסא) "ךתוכלמ תונידמ לכ ב

 ןוא ?."ןירתסא טימ ןישורושחא ןוֿפ ןעטייצ יד ןיא ןידוי טנהאוויג ןיבָאה אניט רעד ןעבענ

 ךיז ןבָאה ןדִיי יד זַא ,רעטַײװ טלייצרעד הליגמ יד םערָאװ ,ןדִיי קינייװו טינ--ךיוא

 לָאז סע ןעװ, ןוא--"הנידמו םע ליח לֹּכ תא ,- סענַאגילוכ סנמה ןלעטשנגעקַא טֿפרַאדַאב
 ןייא ױזַא ןיגעקַא ןייטשב טנָאקיג ןעוויג טינ טרָאֿפ יז ןיטלאוו ןידוי גינייוו ןייז ןעוויג

 20 "בר םפ

 ןיא .רעכעלקילג ליֿפ ןעוועג טינ רּתנסּפ זיא ןעגנושרָאֿפ עשיגָאלָאעכרַא ענַײז ןיא

 סָאד ,ז"כר טרּפ םעד הֿבצמ רענעבָארבעצ ַא ףיוא טנעיילעגכרוד רע טָאה ,לשמל ,סַאי

 יד זַא ,"ןזיוועגרעביא ,, רע טָאה טימרעד ןוא ,(1667-ז"כּת טָאטשנַא) 1467 רָאי סָאד טסייה

 םעניא הליהק צשידִיי ַא טַאהעג ןיוש טָאה עװַאדלָאמ רעד ןיֿפ טָאטשטּפױה עקידרעטעּפש

 טָאה רע .ֿבושי ַא רַאֿפ טכַאמעג יז ןבָאה סעדָאװעיָאװ יד רעדייא ךָאנ ,טרעדנוהרָאי ןט5

 רָאי רעטרעדנוה ייווצ ןוֿפ ןשמ ןיא סָאװ ,סע טמוק יװ ,עגַארֿפ יד טלעטשעג טינ רָאג ךיז

 ,ןטֿפירשֿפױא-תוֿבצמ ןוַײװַאב וצ ןָא ָאי ךיז ןבייה סע ןעוװ ,ה"י ןט17 םוצ זיב ןט15 םענֿפ

 רעד ץוחַא ,סַאי ןוֿפ תורֿבקה-תיב ןטלַא ןֿפױא תוֿבצמ ןוֿפ ןבילבעג טינ ןמיס ןייק רָאג זיא

 ?רעקיצנייא ןוא ןייא

 ךיוא רע טָאה ,"תֹובוׁשֹּתו.תולאש, יד ןיא ןענוֿפעגסױא טָאה רע סָאװ ,תוצידי יד

 רעצַײהדָאּפ םצנוֿפ) "ןימינב:תאשמ , רֿפס םענוֿפ הֿבושּת ַא ןיא :ןֿפוא ןימ ַאזַא ףיוא טצונַאב

 ןיא ןַײװ טֿפױקעג טָאה סָאװ ,דִיי רעגרעבמעל ַא טנָאמרעד טייטש (קינלָאט ןימינב ןואג

 ,ראנטאק לטצטש סָאד זַא ,רּתנַסּפ טגָאז ,זַײװַאב ַא זיא סָאד ."ראנטאק ריעב , ײכַאלָאװ רעד

 םעניא טָאטשטּפיױה ַא רַאֿפ ןכַאמ טלָאװעג סע טָאה עדָאװעיָאו רעשיװַאדלָאמ ַא סָאװ

 רעטעּפש טָאה ױזַא טקנוּפ .זסעזעג טרָאד ןענעז ןדִיי ןוא ךרּכ ַא ןעוועג עקַאט זיא ,ה"י ןט6

 רֿפּכ, ןוֿפ דיר יד זיא 1552 ןוֿפ הבושּת הלאש ַא ןיא זַא ,קידנרעה ,דימלּת ַא רענַײז

 ןדִיי ןוא טשערוקוב ףרָאד ַא ןעװעג זיא סע זַא ,ןוֿפרעד ןעגנורדעגסורַא ,"יטסירוקוב

 ,שינעטנעק רעכעלטֿפַאשנסיװ ןייק ןוֿפ !!,רעֿפרעד עשיכַאלָאװ יד ןיא טניוװעג טלָאמעד ןבָאה

7 

 ,ץ מ ַא צ ג ןזיװעגנָא תועט י"ּפע זיא ?ַאי :עּפָאלקיצנע שִיּושזד , רעד ןיא 5

 .118 יז ,"םימיה ירֿבד, ?

 ,119 * ,ןטרָאד 0

 וװ ן 8סװיא פז 2{ 6160 !סהוזס (=8םוס { (1887 טְלעְרָאלּוב) 19)!
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 ןדער וצ סָאװ םיא ַײב ָאטינ זיא גנושרָאֿפ רעד ןיא עדָאטעמ ןוֿפ ,קיטירק-םירוקמ ןוֿפ

 | .טנָאקעג טינ שִיערבעה ןייק וליֿפַא ןבָאה םידימלּת ענַײז טינ ןוא רּתנסּפ טינ

 עשינעמור-שידִיי עקינייא זַא ,ךיוא זדנוא טנרעל עטכישעג צשיטירק יד ,תמא
 יד ןיא וליֿפַא זַא ,רעכיז יװ טעמּכ זיא סע ןוא ,רעטלעלטימ ןוֿפ ךָאנ ןעמַאטש תוליהק

 יװ ,תויאר עכלעזַא טימ טינ רעבָא !?.עיקַאד ןיא ןדִיי ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןטַײצ עשימיור

 ךיוא ןוא .רעקירָאטסיה רעד סע טזַײװַאב ,טכַארבעג ןבָאה םידימלּת ענַײז ןוא רּתנִסּפ

 ענרעדָאמ יד טימ טינ תוכַײש םֹוׁש ןייק רָאג גנושרָאֿפ עכעלטֿפַאשנסיװ עקיזָאד יד טָאה

 ןילַא סֹוחי רעשירָאטסיה רעטושּפ רעד .םוטנדִיי ןשינעמור םענוֿפ ןעגנורעדָאֿפ עשיטילָאּפ

 עינעמור ןיא עטכישעג עשידִיי יד .עלָאר עּפַאנק ַא רָאג ןבעל ןשיטקַארּפ םעד ןיא טליּפש

 .טנעקעג טינ ייז טָאה רֹּתֹנסּפ רעבָא ,םירוקמ עתמא רעטנעזיוט עריא טָאה
 עכעלריֿפסױא זדנוא טיג רע ּוװ ,ןטרָאד טרעװ ַא ָאי קרעװ סרּתנסּפ ןבָאה ךָאד

 ךצלנצזרעּפ רע ּוװ ,תומוקמ יד ןיא ןעגנושרָאֿפ עשיֿפַארגיּפע-שיגָאלָאצכרַא ענַײז ןוֿפ תועידי

 תועידי עקיזָאד יד .טצברַא ןַײז רַאֿפ לַאירעטַאמ ןעלמַאז וצ ידּכ ,טרעדנַאװעגמורַא טָאה

 טניז ןענַײז סָאװ ,רָאי קיצכעז רעביא יד ןוֿפ ךשמ ןיא םערָאװ ,ןצונ ליֿפ רעייז ןענָאק

 ךס ַא ,ןרָאװעג לּת ַא עינעמור ןיא תורֿבקייּתב עטלַא עלַא ןוֿפ זיא ,ןעגנַאגרַאֿפ טלָאמעד

 .רַאֿפ ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןטֿפירשֿפױא לסיב סָאד וליֿפַא ןיא ,טעֿבנגעצ ןעמ טָאה רענייטש

 ןענעיײל וצ ךעלגעמ קידנעטש טינ ךיוא טציא זיא ,ה"י ןט18 ןוא ןט17 םענוֿפ ןבילב

 רוקמ-סֿפליה רעקיטכיוו ַא ,ןרעלעֿפ עריא עלַא ַײב ,ןבַײלב קינָארכ סרּתנסּפ טעװ רעבירעד

 .ףַארגָאירָאטסיה ןשינעמור-שידִיי םעד רַאֿפ

 500 ָאד זיא ןַאשקָאֿפ ןיא , : ןימ םעד ןוֿפ ןציטָאנ ענַײז ןוֿפ רעטסומ ַא ָאד ןעגנערב רימ

 .להאטיּפש ןייא ןוא שרדמה-תיב ןהעש ןייא ןוא לוש ענהעש ןייא ןעבָאה אייז .ןידוי "ב"עּב

 ...רָאי 180 ףױרַאד טינ ןיוש טגהעל ןעמ סָאװ *"ק"הב טלַא ןייא ןַאשקָאֿפ ןיא ָאד זיא ךיוא

 איד ןעבָאה רהָאי םעד ןיא טשרע .1858 רהָאי ןיא זיב ןינַאטשיג ךָאנ ןינעז תוֿבצמ איד

 רעביא אייז ןעבָאה ןוא תוֿבצמ איד ןימעניג וצ ןַאי טנאס רעטסיולק םעד ןָאֿפ םיחלג

 טנייה ךָאנ .רעטסיולק םעד ןָאֿפ ףיוה ןיא טגצלעגרעדינַא אייז ןעבָאה ןוא ,טרהיֿפעג

 ףיוא ןעוועג לָאמַא זיא סע ביוא ןענעקרעד וצ לָאמַא טינ ךָאנ זיא סע .טראד אייז ןעגיל

 ןירָאװ ןטינו סונ דלוש ןייק רָאג םעד ןיא טָאה גנוריגער סָאד ןוא .ק"הב ןייא טרוא םעד

 גנוריגער םוצ טרהעקיג טונ ןטרעטסילק איד ןעריטסנמ איד ןעבאה טייצ רנעי ןיא

 ןעציז ןידוי, !""ק"הב םעיינ םעד ףיוא טגיל ל"ז "ןויצ ירעש, רעד ...טנייה איו ױזַא

 ןושאר םוי ,ט"כרּת םיֿפלא 'ה רדאי ןיא .ערטַאיּפ טָאטש רצד ןיא ןעטַײצ עטלַא ןאֿפ ךיוא

 ,ערטַאיּפ טָאטש רעד ןיא תורֿבקה תיב םעד ףיוא ןיגנַאגיג ךיא ןיב ,ֿבאב הרשצ

 אייז רונ ןיימיג רעייז ןעוויג ןינעז תויתוא איד .הבצמ עטלַא ןייא ןעניֿפיג ךיא בָאה

 ןעוויג זיא ױזַא ןוא ,ט"מּת ןאֿפ ןעויג זיא טרּפ רעד .ןהעזיג סױרַא טוג ךיז ןעבָאה

 תבט שדוה שאר 'טפנ רזעילא תב עטנעי תרמ :הֿבצמ רעד ףיוא ןגָאלשיג

 1+"זײלּת תנש הל ככה גיפ ןענַאטשינ זיא הֿבצמ ןייא ףיוא ךָאנ ןוא .ק"85ֿל ט"מּת תנש

 טָאה רע ;?םיטרּפ, סרֹּתנסּפ טימ קיטכיזרָאֿפ רעייז ןַײז ןעמ ףרַאד ,טגָאזעג יװ

 טרעדנוה טימ רעטלע ןכַאמ טנעקעג ייז ןוא ןטֿפיױשֿפױא יד טנעיײלעג טכעלש טֿפָא

 ןענַײשרעד סָאװ ,(1933 דנַאב רעטֿפניֿפ) *יניס,/ רעכיברָאי רעטשצרַאקוב יד ןיא ןעידוטש יד ;עז 2

 ךובלמַאז ןשַיערבעה רעװענעשעק םעד ןיא * "הנּבל ריע , ןוא ןורְקא, טעברַא ןַײמ ; עיצקַאדער ןַײמ רעטנוא

 (1933) עשרַאװ ןיא סערגנָאק.רעקירָאטסיה ןלַאנָאיצַאנרצטניא ןט7 םוצ ןעגנולײטטימ ענַײמ ; (ד"צרּת) *תודרּפ ,

 .(1934) עיֿפָאס ןיא עיגָאלָאניטנַאזיב רַאֿפ סערגנָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןט4 םוצ ןוא

 ,םיּתביילעב ,

 ,תורבקה.תיב *+

 ,22--20 זיז ,"םימיה ירֿבד , 3

 ,25 'ז ,ןטרָאד 4
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 טנעקעג טינ שדוק"ושל טכעלגעט-גָאט סָאד וליֿפַא טָאה רע .רָאי טרעדנוה ייווצ רעדָא

 עשִיערבצה יד .רעצעזרצביא ןַא ןכוז ןֿפױלמורַא ןזומ רע טגעלֿפ טייהנגעלעג רעדעי ַײב ןוא

 ןשידִיי ןטימ ןצמַאזוצ טקוקצגר?ביא רעדָא ןבירשעג ערעדנַא ןבָאה םירֿפס ענַײז ןוֿפ ןצַאז

 טָאה "תונורכז רפס, םַײב :ןבַײרש וצ ןיילַא ןעװצג קִיעֿפ טינ ךיוא זיא רע סָאװ ,טסקעט

 ,ןֿבתכ רזעלא רערעל רעשיערבצה רעד ןֿפלָאהעג םיא

 רעשרָאֿפ ןשיטירק םעד רַאֿפ סערעטניא ןסיװעג ַא ךיוא טָאה קינָארכ סרּתנסּפ
 ןשינעצשעג יד ןגעװ הּכ:לעב ןבילקעגֿפױנוצ טָאה רע סָאװ ,ןטַאד יד תמחמ סרעדנוזַאב
 ױזַא .טבעלעגרעביא ןיילַא ייז ןבָאה סָאװ ,טַײל עטלַא יד ןשיװצ ה"י ןט19 בײהנָא ןוֿפ
 עװַאדלָאמ רעד ןיא 1821 ןוֿפ ןעכָארנָאּפ ןוא תוֿפידר עכעלקערש יד עגונב-ליּפשַײב םוצ
 .סטײהַײרֿפ רעשיכירג דצד ןוֿפ ןטַאדלָאס עגיליװַײרֿפ יד ה"ד ,"ןריטנילאוו, יד ךרוד
 רעבָא ,ןטילעג רעייז ָאד ןבָאה ןדִיי יד !?יטנַאליסּפיא רעדנַאסקעלַא רעטנוא גנוגעװַאב
 יד ןיא ןַײז םקונ ךיז ןביוהע:נָא ןוא "ארעוװ אז, יד ןעװעג רֿבוג ןבָאה ןקרעט יד ןעוו
 ,שטקציט ןַײק ןעמוקיגנָא ןינעז ןיקרעט יד זַא,, .ןַײז ליצמ טֿפָא יז ןדִיי יד ןגעלֿפ ,ןטסירק

 ןעביז .טױוװיטַאריג-ּפָא אייז ןידוי יד ןעבָאה ,ןטסירק איד ןהוט ץטכלש טלאוויג אייז ןעבָאה
 ןידוי איד ןעבָאה ,ןיגנעה טלָאװיג ןעקריט איד ןעבָאה טָאטש רעד ןאֿפ םירחוס עסיורג
 ןעביז יד ןאֿפ רענייא .ןיבעל סָאד טקנעשיג ייז טָאה עשַאּפ רעד ןוא ןיטעביג סיוא אייז
 םייהַא ץירּפ םעד וצ ןערהיפ טלָאװיג ךימ טָאה ףןהּכ ול 'ר רעד .ךָאנ טבייל םירחוס
 ךיא רָאנ ןעלהעצ-רעד ןיילַא סָאד רימ לָאז ץירּפ רעד ,ןידייר םיא טומ לָאז ךיא ןוא
 .ךמלמ רעמ רֹּתנסּפ טכוז תונורכז עקיזָאד יד ַײב וליֿפַא רעבָא !"ןיהעג טנָאקיג טונ בָאה
 רַאֿפ סָאװ , :ןטסנידרַאֿפ ןוא תולעמ ערעייז ןזַײװ וצ ידּכ ,רעדירב ענַײז ףיוא ןַײז וצ תוכז
 טנעמָאמ רעשיטעגָאלָאּפא רעד ."ןטסירק איד טימ ןהוטיג ןעבָאה ןידוי ערעזנוא סטוג ַא
 .רעשירָאטסיה רעד יוװ רעמ ליֿפ ןֿפוא לכב ןוא ץלַא רַאֿפ רעירֿפ םיא טריסערעטניא

 .נעזרעּפ עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ ענייא רּתנסּפ ךָאד טבַײלב ןעמעלַא םעד טימ
 רַאֿפ ןעוועג ךצלצונ רעייז זיא קרעװ ןַײז לַײװ טינ .םוטנעדִיי ןשונעמור םענוֿפ ןטייקכעל
 לַײװ טינ ךיוא ןוא ,לטיט-רָאטקָאד םוצ ןטַאדידנַאק רעדָא רעקירָאטסיה ענעֿפורעג ױזַא יד
 ךיז טָאה (8100480811) ילשטנולב רעטמירַאב רעד יװ  ,רָאסעָֿארּפ:טעטיסרעװינוא ןַא
 ןַײז טימ ,טעברַא רערעוװש ןַײז טימ ,ןבעל ץנַאג ןַײז טימ לַײװ רָאנ ,טנידַאב טימרעד
 ענַײז ןוֿפ תוצראה:-םע עכעלקערש יד טגיזַאב ןוא טֿפמעקַאב רע טָאה גָאלּפ רעסיורג
 .ָאטסיה רעיײז ןוֿפ ,זיא טינ יװ טכַאמעג ,גנובלרשַאב ַא ייז ןבעגעג ןוא רעדירב עשינעמור
 .שידִיי ןיא ,ןושל ןגייא רעייז ןיא עקַאל יז רע טָאה ןבעגעג ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ רעשיר
 ןבָאה םידיחי עכעלטע רָאנ ;רעגנוה ןוא טלעק ןוֿפ רעּבירעד ןטילעג רע טָאה גנַאל ןרָאי
 ןוא דנילב ןרָאװעג זיא רע תעב ,רעטלע רעד ףיוא ןוא ,ןֿפלָאהעג ןוא ןעגַאטשרַאֿפ םיא
 ןַײלַא ֿבגא טָאה רע סָאװ ,םינקז-ֿבשומ רעטשצרַאקוב םעניא ור טכוזעג טָאה ןוא טנלע

 ךיא ןטרָאד ןוֿפ םיא ןבָאה סָאװ ,רעוט-ללּכ ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ,ןדנירג ןֿפלָאהעג

 ..,ןֿפרָאװעגסױרַא

 ןַײז ַײב 17,902 רַאונַאי ןט25 םעד ,טשצרַאקוב ןיא רּתנסּפ ֿבקעי זיא ןברָאטשעג
 םענייא ןיא ןורא ןַא ןיא םיא טּפעלש ןעמ יו ,ןעז טנָאקעג עטנַאקַאב ןינמ סָאד טָאה היול
 םיא ןבָאה םוטנדִיי ןשינעמור םנוֿפ ר:ריֿפ יד ,(ױרֿפ רעמערָא ןַאש תמ רעדנַא ןַא טימ
 .הרוֿבק רעשיטַײל ַא טימ ןגרָאזרַאֿפ וליֿפַא טלָאװעג טינ

 ,132--127 ז"ז ,"םידוהיה תורוק , 5

 ,ןרָאטַאמרָאֿפניא סרּתנטּפ ןוֿפ רענַײא *

 ,152  ,"םימיה ירבד, 6

 ;ןּבַײרש ערעדנַא ןוא *ןָאקיסקעל , טנעֹזייר .ז יװ ,(1900 רעדָא) 1901 ץרעמ ןט22 םעד טינ ןוא 7

 ,(251 יז ,א 'ב) *ַאידעּפָאלקיצנע שיושזד , יד ,לשמִל ,עָז
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 רעטשערַאקוב םעניא ,רֿבק ןַײז ףיוא טלעטשעגֿפױא ןבָאה דנַײרֿפ עטוג טכעלטצ
 רעד טימ ,ןייטשלמרימ ןוֿפ הֿבצמ עסַײװ עטושּכ ַא ,ןימלע-תיב ןשיזנּכשא ןטלַא-ַײנ

 :ןענעייל וצ גנירג ױזַא טינ רעמ ןיוש זיא סָאװ :*,טֿפירשֿפױא רעשִיערבעה רעקיזָאד

 1551 השעיו םוקמה ינבאמ הקיו עבש ראבמ בקעי אציו

 נ"ֿפ

 ירפס רבחמ אינמור ץראב ונמע תורוק ירפוסל ןושארו שאר

 "ףויצ תרכזמ, "אינמורב םידוהיה תורוק ?םימיה ירבד

 "תונורכזה רפס , 22"ףשכמה ,

 המת יס5פ בקעי
 ב"סרּת טבש '5 רטפנ גילעז ןמלק רשא ר"ב

 ה"בצנּת

 פקחל חרטו עני

 םינשי תובצמ לע

 רוד לכב ומע תורוק

 ,םינמרה תוצראב

 ארק םיבר םיסקנּפ

 ארב ונירפוסל הלגס

 וירבד םינמענ יעטנ

 וירפסב תמאה ראּת

 ,וירחא רודל לעפ תובר

 ,ןרּתנסּפ ןגעװ לקיטרַא םעד ןיא ןרעלעֿפ עקינייא ןרעסעבסיוא ףוס םוצ ליוװ ךיא
 רבחמ רעד ; (923-914 ,דנַאב רעט2) "ןָאקיסקעל , סנעזייר ןמלז ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ
 ךמס ןֿפוא רעמ ןבַײרש טזומעג ןוא םיריקמ יד ןרילָארטנָאק טנָאקעג טינ קיטנעק טָאה
 ,תועידי עדמערֿפ ןוֿפ

 ;גָאט-ןריובעג ןַײז ךיוא ןלעטשטסעֿפ ָאד ךיא ליוו טיוט ןַײז ןוֿפ עטַאד רעד ץוח
 םעד טסייה סָאד ,ף"קּת תעוֿבש גָאט ןטשרע םעד טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רֹּתֹנסִּפ
 רעבַײרש ערעדנַא ךיוא ןזיװעגנָא ןבָאה סע יװ ,ינוי ןט6 םעד טינ ןוא ,1820 יַאמ ןט9
 רעשירָאטסיה רעד ןוֿפ "ןלַאנַא,) עיֿפַארגָאיב רעטנָאמרעד ןביוא סונָאעניעש רַאזַאל ךָאנ
 ןיא גנוצעזרעביא עשִיטרבעה ַא ;83 *ז ,1 דנַאב ,(שינעמור) "שאראב סוילוי, טֿפַאשלצזעג
 ןיא גָאט רעטסקעז רעד זַא ,טניימעג תועט י"ּפע טָאה רבחמ רעד .(62 *ז ,"ןורּכזה רֿפס;
 "םימיה ירבד ,,רפס םעד ןוֿפ לטיט רעקיטכיר רעד .ינוי ןיא גָאט רעטס6 רעד ךיוא זיא ןויס
 םידוהיה תורוק רדסמ ןושארקלח אוהו/עינעמור תוצראל/םימיה ירבד/רפס,:זיא
 / תוצראל ורק רשא תורוקה תא תעדל "לארשי ינב וניחא , תלעותל יתבתכ / רשא עינעמורב
 וניחאמ יתבתּכ םגו / ,ירצונה רחא הנש תואמ המּכו ,ירצונה ינפל ,הנש תואמ המּכ הלאה
 יתבתכ לכה ,הזה םויה דע ןושאר תיב / ןברוח ןמזמ הלאה תומואה ןיב ובשייתנ רשא םידוהיה
 תולאש םידוהיה ירּפסב םג ,םינאמורה םינשיה ירפסב / יתאצמש ומּכ תורירב תויארב
 הלאה / אישטאדה תוצראמ עיפַארגָאעגה תא יתֹבּתּכ םגו ,םינומדקה / ירפסבו תובושּתו

 .קיטכיװ טינ זיא טֿפירשֿפױא עשינעמור ענײלק יד 85

 ,ו"מ ,א*5 ןוא א"י *י ,ז"כ תישארב : םיקוסּפ יד ןוֿפ עיציזָאּפמָאק 1

 ,'םסּולח, ! רצקיטכיר שיערבצה ןיא 11 61000084ה1) לכיב עשינעמור סָאד טגײמ *ףשכמה, 20

 {34) ןטֿפילש לשיכאַטּפיה
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 תוצראב תומוקמה / תאו ןימוחתה תא עדיל הזה רפסב ארוקה םדאה לֹּכ לכויש ידּכ
 תומּכסה ןטַײז 24 ךָאנ טסקעט ןטַײז 224 יד ץֹוחַא טָאה לכיב סָאד ?!,"הלאה אישטאדה
 ,תומדקה ןוא

 ױזַא טרָאד גנומדיוו יד זיא ,"ןויצ תרכזמ, גוצסיוא ןשטַײד םעד עגונ זיא סָאװ
 ןעימערק ףלאדא ןוא ?טילעַארזיא סנַאילא, רעד ,ןערָאיֿפעטנָאמ השמ, :ןענעייל וצ
 ,"וװײזַאא (קרָאי-וינ) אטאשטעיּפ ןילקנַארֿפ ןימינב ,ןיוו--"טילצַארזיא סנַאילא , רעד ,(זירַאּפ)
 ןַאהָאי רָאסעֿפָארּפ:טכער םענוֿפ טעברַא יד זיא ,טקרעמַאב ןביוא ןיוש בָאה ךיא יװ
 רעד ןוא ,ןכַארּפש עקינייא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא (גרעבלעדייה) ילשטנולב רעּפסַאק
 םענוֿפ טינ ,גנוצעזרעביא רעשינעמור רעד ןוֿפ זיא ,טגנערב *"ןָאקיסקעל , רעד סָאװ ,לטיט
 ןקסז 5122+ הטזמגתוסמ טמס 025 600190670211ת/8 :טסייה סָאװ ,לַאניגירָא ןשטַײד
 ןיא ןבירשעג זיא "םסוקה, קרעװ רֵתֹנסּפ--06: /ט06מ !מ {קטממגתוסת. ם6/1ות 1879
 יד זיא "םסוקה, }4920 'ז ,2 'ב ,"ןָאקיסקעל, עז) שיערבעה ןיא טינ ןוא שינעמור
 .עז 61460818זט|* לטיט ןשינעמור םענוֿפ גנוצעזרעביא עשיערבעה

 שוריּכ רעד רעש ןֿפױא טמוק ןעמָאנ ןשִיערבעה םעד ךָאנ ;919 יז ,2 'ב ,ןָאקיסקעל סנעזײר .ז עז 1

 טגהאווַאב ןעַיג ןינעז |עינעמור} ַאישטַאד רעדנַעל איד איװ טהעטש "םימיה.ירבד, רֿפס םעד ןיא , :שידִיי ןיא

 ןָאֿפ אישטַאד רעדנעל .איד .ןיא .ןיסעזַאב ךיז ןעבָאה ןידוי .איוו ןוא .- ,ירצונ .םעד רַאֿפ רהָאי טרעדנוה .סקעז טומ

 ןָאֿפ עיֿכַא-גָאעג עניילק ןײא טלעטשיג ךיא בָאה ךיוא ,גָאט ןקיטנַײה םעד זיב ןוא ןושאר תיב ןברוח םעד ךָאנ

 סעדעי ןײא איװ ןעסיװ רע לָאז רֿפס םעד ןיא ןענעײל טעװ סָאװ שנעמ רעדעי זַא ידּכ ,אישטַאד רעדנעל איד

 ,"טגיל טרוא



 םירבחמ ערעייז ןוא וו ענירעטַאק דוֿבּכל רעדילביול יד
 (עטכישצג-רוטלוק לטצלב ַא)

 (ןילרעב) יקסנַאידָארָאב םייח ריד ןוֿפ

 .ביול ַא טקורדענּפָא ןָאק סחנּפ טָאה ?ןטֿפירש עשירָאטסיה, דנַאב ןטשרע םעניא
 ןַא טל 1780 רָאי םענוֿפ 1/ ענירעטַאק דוֿבּכל הליהק רעװעליהָאמ רעד ןוֿפ דיל
 ,ריש רעד .קעטָאילביב-טעטיסרעוװינוא רענליוו רעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,רַאלּפמעזקע
 ןזיװעגנָא טינ ךיוא זיא'ס ּוװ ןוא רעקורד ןוא רבחמ ןוֿפ ןעמָאנ ןייק טינ טגָארט רעכלעוו
 ןוֿפ שטַײד ןיא טצעזעגרעביא ןוא ןבירשעג הרעשה ןַײז טול זיא ,טרָאקורד רעד

 רעשיטלַאב רעד ןיא ַײרעקורד רעכעלטסירק ַא ןיא טקורדעג ןוא ווָאלקש ןוֿפ ליּכשמַַא
 .(ו"א 753 יז ,{ ,"ןטֿפירש *טסיה, צז) טנגעג

 ןיוש .טנַאקַאבמוא טינ ריש רעקיזָאד רעד זיא עיֿפַארגָאילביב רעשידִיי רעד ןיא

 תירק, ןַײז וצ הֿפסוה רעטייוצ רעד ןיא ןבעגעגנָא םיא טָאה ןילטײצ םַאיליװ
 ךיוא .("הדותו הלֹהּת, טָאטשנָא ?הדוּת ריש , :לטיט ןשלַאֿפ ַא טימ--תמא ,(444 'ז) "רֿפס-

 טימ רעבירעד ןוא ןענילטייצ ךָאנ םינּפַא ,דילביול סָאד טנכײצרַאֿפ ג ר ע ב די רֿפ .ד .ח
 725 רעמונ ,602 '|) ?םירֿפס דקע-תיב, ןַײז ןיא ,לטיט םענעמונעגנָא ןקיבלעז םעד
 רימ ןעניֿפעג דילביול ןקיזָאד םעד ןגעװ תועידי ערעכעלריֿפסױא ןוא ערעכעלטקניפ
 ןלַאטנעמונָאמ םעניא ,לשמל ,ױזַא .11 ענירעטַאק ןגעוו רוטַארעטיל רענײמעגלַא רעד ןיא
 ןגעװו קרעװ עלַא טלײצעגֿפױא ךיוא ןענַײז סע ןכלעװ ןיא ,11 ענירעטַאק ןגעוו קרעװ
 .ַאב רעד טבַײרשַאב ,ןבעל ריא ַײב טקורדעג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ריא דוֿבּכל ןוא ריא

 .ביול רעװעליהָאמ סָאד ךיוא װָא ס ַא בליב .ב רעשרָאֿפ-ענירעטַאק רעשיסור רעטנַאק
 ךיז טָאה ןוא ןעזעג טינ דילביול ענעטלעז סָאד טָאה אֿפוג װָאסַאבליב :,דיל -קנַאד ןוא

 טָאה ענירעטַאק ןעװ ,טַײצ רעד ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,רוקמ ןרעטלע ןַא ףיוא ןעוװעג ךמוס
 גיוודול ןַאמטרַאה ןוֿפ קרעװ סָאד זיא סָאד ;הנּתמ יד ןעמונעגנָא ןוא וועליהָאמ טכוזַאב
 ןוא ריש רעד ןבירשַאב ךעלריֿפסױא זיא םעד ןיא סָאװ ,ר ע טסײמ קַא ב ןַאיטסירק
 ?גנוצעזרעביא רעשטַײד רעד ןוֿפ עֿפָארטס עטצעל יד ןוא עטשרע יד טקורדענּפָא ךיוא

 םענוֿפ ,רבחמ ןוֿפ ןעמענ יד טינ ןבעגעגנָא טינ ןענַײז רוקמ םעד ןיא ךיוא רעבָא
 ןלעטשוצטסעֿפ סָאד .קורד םענוֿפ טרָא רעד טינ ןוא רעקורד םענוֿפ ןוא רעצעזרעביא
 םיריש עכעלגע ערעדנַא טימ גנודניברַאֿפ ןיא ריש ןוֿפ זילַאנַא םַײב רָאנ ךעלגימ זיִא
 סָאװ רעדילביול עשליערבעה ערעדנַא טימ רקיצ רעד ןוא ,טַײצ רענעי ןיא ןימ םעד ןוֿפ

 : .ענירעטַאק דוֿבּכל טסַאֿפרַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז
 רעשידִיי רעד סָאװ ,עקיצנייא סָאד טינ זיא דיל-"הדותו הלהּת, רעװעליהָאמ סָאד

 ,1780 רָאי ןיא ךוזַאב ריא ַײב הּכלמ רעד ןגָאוטעגרעטנוא טָאה דנַאלסורסַײװ ןיא ֿבושי

 1286ת8זומפ 11, 1:2156ז)ת עסמ :קרעװ םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשטַײד רעד טול ןריטיצ רימ 1

 20581806 גחח {1:406216 646ז 10616146ז8:טזץטסת ם.ט. 811 8 88 0 1. {)06726126ץסת 107
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 ייװצ ךָאנ טבַײרשַאב ןוא טנכײצרַאֿפ רעטסײמקַאב ןַאמטרַאה רעטנָאמרעד ןביוא רעד
 רעקצָאלָאּפ רעד ןוֿפ ןעוועג זיא (רעטשרע רעד שיגָאלָאנָארכ) ייז ןוֿפ רענייא ,םיריש טכעלנע
 רָאנ זיא םיריש עדייב יד ןוֿפ ?.וָאלקש ןיא הליהק רעד ןוֿפ רעטייווצ רעד ןוא הליהק
 ןיא טקורדעג זיא סע זַא ,ןבעגעגנָא יונעג "החמשה תצורּת לוק, רעקצָאלָאּפ םַײב

 ,טלעֿפ רעבָא רעווָאלקש םַײב ;גנוטרַאה טכערבעל בילטָאג ןוֿפ יײרעקורד ןיא ,גרעבסגיניק

 .ביול ַײרד יד ןוֿפ זַא ,ןקרעמַאב וצ יַאדּכ .טרָאקורד רעד ,רעװעליהָאמ םַײב יו טקנוּפ

 עשיזיײצנַארֿפ ַא ךיוא ,גנוצעזרעביא רעשטַײד רעד ץוח ,רעקצָאלָאּפ סָאד טגָאמרַאֿפ רעדיל

 ךָאנ טמוק רעקורד יד ןוא רעצעזרעביא יד ,םירבחמ יד ןגעוו עגַארֿפ רעד וצ ,וצרעד

 :תוֿפּתשב רעד ןגעוו ,ךיז ןשיוװצ גנודניברַאֿפ רעטסקינייװעניא רעייז ןגצוו עגַארֿפ יד וצ

 ןוֿפ דנַאלסורסַײװ ןיא תוליהק עשידִיי עטסקיטַײדַאב ַײרד יד ןוֿפ גנולדנַאה רעקיד

 .1780 ןיא העיסנ סענירעטַאק ַײב טַײצ רענעי

 ןוֿפ ,ןענָאזרעּפ עטלעטשעגכיוה דוֿבּכל ןעגנַאזעגבױל ןַײז רבחמ ןוֿפ גהנמ רעד

 רעײז טרעדנוהרָאי ןט18 םעניא ןעװעג ללכב זיא ,קיגנעהּפָא ןעוװעג זיא'מ ןעמעוו
 אצוי ןייק ןעװעג טינ טרּפ םעד ןיא ןענַײז ןדַיי ןוא ,עּפָארײא ץנַאג ןיא טײרּפשרַאֿפ

 רעטשרע רעד .גנורעקלעֿפַאב רעקימורַא רעד טכַאמעגכָאנ ךיוא ןבָאה ןוא ללּכה ןמ
 חנ םענייא ןוֿפ ריש רעד זיא רוטַארעטיל רעשיטָאירטַאּפ ןימ םעד ןוֿפ ריש רעטנַאקַאב
 ,| דלָאּפָאעל ןוֿפ גָאט ןריובעג םוצ (שטַײד ןוא שיערבעה) היקזח ןב גילעז רשָא םהרֿבַא
 ,ַאנַאיצלדָאב 'טַאק ,רעדַײנשנײט ש לג"8) 1676 רָאי ןוֿפ ,רסיק ןשטַײד:שימיור םעד
 םעד ןָא טינ ,סעדנַארב ףלָאװ ןועמש ,דִיי רענילרעב ַא טקורד 1701 רָאי ןיא ,(2673 יונ
 טשריֿפרוק רעגרובנעדנַארב םעד דוֿבּכל דילביול שיאיֿבנ ןימ ַא ,הליהק רעד ןוֿפ םּכסה
 דוד 'ר ֿבר רעד ?.גיניק ןשיסַײרּפ םוצ ןרָאװעג טניירקעג זיא רע תצב 111 ךירדירֿפ

 גנונעדרָארַאֿפ רעד טול טָאה ,ןילרעב ןייק עסעד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפורעג זיא סָאװ ,לעקנערֿפ
 םיריש עקינעטרעטנוא ןבַײרש ךיוא תושרד ץוח טזומעג להקה-ישָאר רענילרעב יד ןוֿפ
 ןטייווצ םעד ךירדירֿפ דילקנַאד ַא--"האנ רמז ,ַא ,ב"צ יװ ,ןטייהנגעלעג ענעדיײשרַאֿפ רַאֿפ

 ןוֿפ טַײװ ןעװעג זיא לעקנערֿפ דוד םגה ,1745 ףוס ךַײרטסע רעביא ןוחצינ ןַײז ךָאנ
 עקינעטרעטנוא ןימ םעד ןוֿפ ןינע םעד ןטלַאהעג טָאה'מ קיטכיוו יװ *,הצילמ-לעב ַא

 ןבָאה הליהק רענילרעב רעד ןוֿפ םיסנרּפ יד סָאװ ,ןוֿפרעד ןעז וצ זיא ,ןעגנַאזעגביול
 ןוא רעדילבױל עכעלטצ ןוֿפ גנוצעזרצביא ןַײז רַאֿפ רכש סלַא ןענָאסלעדנעמ השמ

 ןיא ןיוש ,טַײרֿפַאב ןבצל ןצנַאג ןֿפױא שטַײד ןיא שיערבעה ןוֿפ ןימ םעד ןוֿפ תושרד

 הטלחה עקיזָאד יד ןוא ,החּפשמ ןַײז ןוא םיא ,הליהק רעד רַאֿפ ןרעַײטש ןוֿפ ,1763 רָאי
 סָאמ רערעסערג ליֿפ ַא ןיא ךָאנ ?,להקה סקנּפ םעניא ןגָארטעגנַײרַא לעיציֿפָא ייז ןבָאה

 עטניירקעג רַאֿפ רעדילביול ןבַײרש וצ גהנמ רעקיזָאד רעד ןדִיי ַײב טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה

 ַײב .173 יז ,טזז יב ןוא ,552--550 יז ,ש יב =,קעטָאילביב עשיסוד, 'טיצ סרעטסײמקַאב לג*ַֿפ 3

 תירק.) *םידוהיה תנר לֹוק , ןוא "החמשה תצורּת לוק  ןעלטיט יד טימ טנכײצרַאֿפ עדיײב ןענַײז ןענילטײצ

 ירירֿפ .(210 'ונ ,523 'ז ,'םירֿפסה רצוא,) דילביול רעקצָאלָאּפ סָאד רָאנ ןעק ֿבקעײןב תעב ,(445 'ז ,"רֿפס

 ,(367 'ונ ,542 'ז ןוא 361 יונ ,544 'ז ,"םירֿפס דקע-חיב ,) ןענילטײצ טול עדיײב טנכײצרַאֿפ גרעב

 ;שיערבעה ןיא לטיט ןשיטסירעטקַארַאכ ןוא ןגנַאל ַאזַא טָאה רילביול עקיזָאד סָאד 4

 5ש ותוכלמ דוֿבּכ לע א"כ ?טיּפק םיליהת רֿפטב זמרמ היהש הווחה דוד ךלמ לש האוֿבנה דוסי רואיב,

 סוֿפדב ןילרב הּפ סֿפדנ ...ה"רי גראבנדנרבמ ישילשה ךיר דיר ֿפ דאמ סחוימה לודגה סּכודה דיסחה ונינּודא

 .."יקצנולבי טשנרע לאינד דיסחה ןודאה לכ יֿפב חבושמח לודגה קדקדמהו דמופמה לש תמּכסהֿבו

 :ךיוא ,ו"א 49 יז ,11 דנַאב ,(שטַײד) ןילרעב ןיא ןעדוי רעד ;טכישעג ,רעגײג גיװדול :עז 5

 רעקיזָאד רעד טקורדעגּפָא ךיוא זיא'ס ּוװ ,48 -- 40 'ז ,םׂשה ישנא תודלוּת ,הטוהסדנַאל רועילא

 ."האנ רמז,

 .64 יז ,ו"צד ,חטוהסדנַא5 6
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 ,םירסיק יד דּוֿבּכל רקיצ רעד ,טרעדנוהרָאי ןט18 טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןענָאזרעּפ
 .דנַאל רעייז ןוֿפ ןדִיי יד וצ גנויצַאב ערעלַארעביל ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה סָאװ

 .עטיל רעשי;ערּבעה רעד ןיא ןימ םעד ןוֿפ רעקיריגצנַאּפ לָאצ רעסיורג רעד ןוֿפ

 .לעדנעמ השמ טרָא רעדנוזַאב ַא ןעמונרַאֿפ ןוא טנכייצעגסיוא ירֿפ ןיוש ךיז טָאה רוטַאר
 ןגעו ווירב ענַײז רַאֿפ ךָאנ זיא רעכלעװו ,("הנ) לזַײװ ץ רצה ילּתֿפנ דנַײרֿפ סנָאס
 --1789) "תראֿפּת יריש , ענַײז רַאֿפ ןוא (1785-1782 ,ַא"א "תמאו םולש ירֿבד,) גנויצרעד

 -שיֿפָאסָאליֿפ ןַײז .רעבַײרש-הצילמ רענייש ןוא ןשלב רעסיורג ַא יו טנַאקַאב ןעוועג (2

 טכַאמעג טלָאמעד ןיוש טָאה (1766-1765 םַאדרעטסמַא) "לוענ ןג, רוביח רעשיגָאלָאליֿפ

 ןטסערג םעד רַאֿפ טנעקרענָא ןרָאװעג ךַײלג ןיא רע זַא ,םשוד ַאזַא רוטַארעטיל רעד ןיא
 רעד טל ,לזַײװ טבַײרש 67--1766 ןיא .טַײצ ןַײז ןוֿפ טסיליטס ןשִיערבעה ןוא ןטייּפ

 ,שן!ןַאיטסירק דוֿבּכל ריש ַא ,ןװַאהנּפָאק ןוא םַאדרעטסמַא ןיא תוליהק יד ןוֿפ גנולעטשַאב
 ריש ַא ךיוא יו ,הנותח ןַײז ןוֿפ גָאט םוצ ,ןגעװרָאנ ןוא קרַאמענעד ןוֿפ גיניק םעד
 סלזַײװ ךָאנ ךַײלג .המודכו ,םַאדרעטסמַא ןיא גנוניירק ןַײז וצ י/ םלעהליוו דוֿבּכל
 סָאװ ,"הדוּת-ריש, ַא הליהק רענילרעב יד םיא ַײב טלעטשַאב ןילרעב ןייק ןרָאֿפרעבירַא
 םעד ,ןענָאסלעדנעמ השמ ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשטַײד ַא טימ ,ןגָארטעגרעטנוא ןעוועג זיא

 ןעמוקנָא ןַײז ַײב ,רַאצ ןקידרעטעּפש םעד ,ןעלװַאּפ ןוז סענירעטַאק ,רצע-שרוי ןשיסור
 רעד ןוֿפ גנולעטשַאב רעד טיול ןבַײרש וצ סיוא טמוק ןעלזַײװ .1776 ןיא ןילרעב ןייק

 ךירדירֿפ רַאֿפ :ןטייהנגעלעג ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ רעדילביול ערעדנַא ךיוא הליהק רענילרצב

 ,"ךירנייה ךלמה ןב תאוֿפר לע הדות יריש,) ךירנייה ץנירּפ רעדורב סנטייווצ םעד
 ןסינ 'ה ןוֿפ .."ךירנייה ךלמה ןב דוֿבכל הדות יריש , ןוא ,ז"לקת *ב רדא ח"כ ןֿפ

 =..לארשי תדע ורש םולשה ריש,) םולש רענעשעט םעד דוֿבּכל 11 ךירדירֿפ רַאֿפ ,(ז"לקת
 טמירַאב ןרָאװעג םורַא ױזַא זיא לזַײװ .ןשינעעשעג עשיטָאירטַאּפ המודכו (ט"לקת תוצוֿבש

 רעקיריגענַאּפ ַא יװ ,דנַאלשטַײד ןוא קרַאמענעד ,דנַאלָאה ןוֿפ ןצענערג יד רעביא טַײװ

 ןיא טַײצ ןַײז ןוֿפ רעקיריגענַאּפ עטסערג יד יװ ,גנוטַײדַאב רערענעלק ןייק טינ ןוֿפ

 רענילרעב רעד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד .רוטַארעטיל רעשיסור ןוא רעשטַײד רעד
 ףױא ןעגנולעטשַאב ןעמוקַאב רע טגעלֿפ ,טקעריד רעדָא ןענָאסלעדנעמ ךרוד ,הליהק
 .תוליהק עשידִיי עטַײװ לָאמַא ןוא ערעדנַא ןוֿפ ךיוא רעדילביול

 ֿבושַײ רעשידִיי רעסיורג ַא זיא 1772 ןיא ןלױּפ ןוֿפ גנולייטעצ רעטשרצ רעד ךָאנ

 ערעדנַא ןוא םישוריג ןוֿפ הנּכס רעד רַאֿפ ןענַאטשעג זיא ןוא דנַאלסור וצ רעבירַא

 "טַאקַאלּפפ םעד ךרוד .טַײצ רענעי זיב קיטקַארּפ רעשיסור רעד ןוֿפ טנַאקַאב ,תורזג

 ,װעשינרע שט ףַארג ןלַארעביל םעד ןוֿפ ,1772 טסוגױא ןט11 םענוֿפ ,(טסעֿפינַאמ)
 ןעװעג ֿבושי ןשידִיי םעד ןענַײז ,דנַאלסורסַײװ ןוֿפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןטשרע םעד

 רעד רַאֿפ ךָאנ דנַאלסורסַײװ ןיא טגָאמרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןטײהַײרֿפ יד טרעכיזעג
 ןוֿפ "זַאקוא, םעד ךרוד .ןענַאטרעטנוא ערעדנַא עלַא יװ טכער עכַײלג ןוא ,גנולייטעצ

 ןַא עגונב עימָאנָאטױא רעשידִיי רעד ןוֿפ טכער יד טקיטעטשַאב ןרָאװעג ןענַײז 6
 ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןדִיי יד ןענַײז רעטעּפש רָאי ייווצ טימ ןוא ,ןיד.תיב םענעגייא
 דנַאלסורסַײװ ןיא ןדִיי יד זַא ױזַא .דנַאטש-םירחוס ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנַײא רעגריב

 טנעקעג הלשממ סענירעטַאק ןוֿפ הֿפוקּת רעלַארעביל רעטשרע רעקיזָאד רעד ןיא ןבָאה
 גנוסילשנָא רעד ךרוד דָארג עגַאל רעשימָאנָאקע רעייז ןוֿפ גנורעסעברַאֿפ ַא ףיוא ןֿפָאה
 העיסנ ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב 1780 רָאי ןיא טָאה 11 ענירעטַאק תצב ןוא ,דנַאלסור ןָא

 ןבָאה ,ךַײרטסע ןוֿפ 11 ףצזָאי טימ ןֿפערט טֿפרַאדעג ךיז טָאה יז ּוװ ,דנַאלסורסַײװ ןייק
 יד יװ ױזַא טקנוּפ ,ןירעסייק רעד ןוֿפ םינּפ.תלבק םוצ ןטיירג ןעמונעג ןדִיי יד ךיז
 טבַײרשַאב דנַאלסורסַײװ ןייק ןרָאֿפנַײרַא םַײב ןיוש ,ןקַאלָאּפ ןוא ןסורסַײװ עקיטרָאד

 טײקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ,רעדניק עריא וצ 1780 יַאמ ןס18 ןוֿפ ווירב םעניא ,ענירעטַאק
 ,ןקַאלָאּפ ,ןסור יד טימ ךַײלגוצ טנכערעגסיוא ןרעװ ןדִיי יד ּוװ ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ
 ןוֿכ יַצמ ןט19 םעיוֿפ ,ווירב ןקידרעטַײװ ַא ןיא .ערעדנַא ןוא ןשטַײד ,סעצנָאכושט
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 ןטרָאד זיא סָאװ ,עיצַאנימוליא רעסיורג רעד ןוֿפ רעדניק עריא יז טלייצרעד ,קצָאלָאפ
 ,קורדנַײא םעד ןרעדליש וצ טינ טסעגרַאֿפ ןוא ,םינּפ-תלבק ריא ַײב ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא
 הרוש ןייא ןיא ןענַאטשעג ןענַײז עכלעװ ,ןדִיי יד ריא ףיוא טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ
 ?,רענַאקינימָאד יד טימ

 םינּפ-תלבק םוצ ןטיירג ןעמונעג ןדִיי יד ךיוא ךיז ןבָאה ערעדנַא יד טימ ךַײלג

 עשיסורסַײװ יד עכלעוו טימ ,םיריש 25 יד ןוֿפ .ןָאטעג סע ןבָאה עלַא יװ ,ןֿפוא םעד ףיוא
 ןוא עשינַײטַאל 14 ,עשיכירג 2 ייז ןשיװצ) ןענירעטַאק ןעוועג דבכמ טָאה גנורעקלעֿפַאב

 טימ טנכייצעגסיוא עשִיערבעה 3 יד דָארג ךיז ןבָאה ,(עשיזייצנַארֿפ ןוא עשילוּפ עקינייא

 יקַאב ךרוד ןבירשַאב ןרעװ וצ יואר רַאֿפ ןרָאװעג ןענוֿפעג ןענַײז ןוא טעטילַאװק רעייז
 ןעועג רעװָאלקש יד זיא תוליהק עשיסורטַײװ יד ןוֿפ ,קרעװ ןטריטיצ ןַײז ןיא ןרעטסיימ

 ןלעטשוצ טנעקעג טָאה סָאװ--רעשמ קיטכיר זיא ןָאק סחנּפ יוו---עקיצנייא יד לָאמטסנעד

 יו ,וָאלקש ןוֿפ גנטַײדַאב יד רעבָא .דיל .הצילמ ןוא .בױל ַא רַאֿפ ררושמ םעד
 זיא'ס ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט18 םעד ףוס טשרע סױא טסקַאװ ,רעטנעצ רעשיליּכשמ ַא

 וצ יואר ןַײז לָאז סָאװ ,רעצעמע ןעװעג טרָאד זיא טַײצ רעד ןיא יִצ ,קֿפס רעסיורג ַא

 ןַא טימ ךָאנ וצרעד ןוא שיערבעה ןיא דיל-הצילמ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ .ַאזַא ןסַאֿפרַאֿפ
 ןוֿפ רעדילביול יד *ךַארּפש רעדמערֿפ רעדנַא ןַא ןיא רעדָא ,שטַײד ןיא גנוצעזרעביא

 ,טעברַא רעשימייה ןוֿפ טקודָארּפ ַא ןַײז טנעקעג טינ טלָאמעד ןבָאה תוליהק עשידִיי יד
 ןכַאנָאמ ןוא רערעל יד סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב רעקיטרָא רעשילױטַאק רעד ןוֿפ םיריש יד יװ

 טקורדעג ןוא טסַאֿפרַאֿפ ןבָאה עכעלטסַײג ערעדנַא ןוא םיחלג יד ,סרעטסיולק יד ןיא

 ןיוש ךיז טָאה סע ּוװ ,ןסַײרּפ ןיא טלעטשַאב ןַײז טזומעג ןבָאה ייז רָאנ ,ענליוו ןיא
 טוג זיא סע .רעטנעצ רעשירַארעטיל-שיליּכשמ רעשידִיי רעַײנ רעד טעדליבעג טַאהעג

 הליהק רעווָאלקש רעד ןשיװצ גנודניברַאֿפ עלערוטלוק ךיוא ןוא עשימָאנָאקע יד טנַאקַאב

 ילּתֿפנ טימ קיש ךורב ןוז סֿבר רעװָאלקש םענוֿפ גנודניברַאֿפ יד ךיוא ןוא ןסַײרּפ טימ

 ןסָאלשעגסיוא טינ זיא'ס .ןילרעב ןיא זַײרק רעייז ןוא ןענָאסלעדנעמ השמ ,ןעלזַײװ ץרעה

 יד ןלעטשַאב וצ גָארטֿפױא םעד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רעװָאלקש ךורב זַא ,רעבירעד

 םעד וצ טדנעװעג לּכ-םדוק ךיז טָאה רע זַא ,ןעמענוצנָא זיא'ס ןוא ,םיריש עקיזָאד

 לזַײװ םגה .ןעלזַײװ וצ ,טַײצ רענעי ןוֿפ רעבַײרש-הצילמ ןטסקיטַײדַאב ןוא ןטסטמירַאב

 ענַײז טכַארברַאֿפ ןוא ןװַאהנּפָאק ןיא ןסקַאװעגסיױא ,גרובמַאה ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 ןוא םימכח עשידרֿפס יד ןוֿפ זַײרק םעניא רקיע רעד ,םַאדרעטסמַא ןיא ןרָאי-לטימ

 דימּת טָאה ןוא הרזמ ןטימ ןדנוברַאֿפ טליֿפעג קידנעטש ךָאד ךיז רע טָאה ,םיליּכשמ

 ןיא עדייז .רעטלע ןַײז ןענַאװ ןוֿפ ,עילָאדָאּפ ןיא ,רַאבב ןוֿפ םַאטשּפָא ןַײז טנָאטַאב

 ןיוש זיא רעווָאלקש ךורב טימ טֿפַאשדנַײרֿפ סלזַײװ ?.ט"ּתו ח"ּת תורזג יד תצב ןֿפָאלטנַא

 ,322 יז ,1883 ןילרעב ,216צ+4תמ64סצ+ םז סם סז, 162/ה8זומב 016 2006146 :לג"8 7

 ס6ס0קטעא ?קץססאהתס !!סזסקענס- ןיא טקורדענּפָא ,רעדניק עריא וצ 11 ענירעטַאק ןוֿפ ווירב יד ןוא

 ןעמוקעגנָא 11 ענירעטַאק ןיא קצָאלָאּפ ןײק .49--4/ יז ,1872 ,12 דנאב ,גרוברעטעּפ 6480 88

 "נעקלַאֿפ ףַארג , ןטימ םענײא ןיא װָאלקש ןײק לעיציֿפָא ןוא יַאמ ןטס24 םעד--װעליהָאמ ןײק ,יַאמ ןט19 םעד

 עכעלריֿפסױא ןוא עלעיצעּפס ַא .יַאמ ןטס30 םעד--ךַײרטסע ןוֿפ ןטײװצ םעד ףעזָאי טימ טנײמ סָאד---"ןייטש

 ,ןרָאװעג ןבירשעגנָא טינ ךָאנ רעדײל זיא ֿבושי ןשידִיי םעד ןוא 11 ענירעטַאק ןגעװ טעברַא

 ןיא טעמתחעג ןעגַײז 1783-21780 ןוֿפ *םולשה תוֿביתנ , סנָאסלעדנעמ ףיוא ןטנַארעמונערּפ סלַא 8

 ןוא (רעװָאלקש ֿפקעי 'רב ךורב ןוֿפ רעדורב רעד םינּפַא) ןואגהב לשעה 'ר ,א"רב שריה 'ר רָאנ ווָאלקש

 יד עז ;(סעלטײצ עשוהי) סזיור ב"רב עשוי *ר רָאנ-- (1785) ו"מקּת ןוֿפ "ףסאמה, ןֿפױא ןוא ,י"רב ביל 'ר

 .ו"מקת "ףסאמה , ןוא ,ג"מקת ,ןילרעב ,תישארב *ס וצ המדקה רעד ןוֿפ ףוס םוצ המישר-ןטנַארעמונערּפ

 ֿבוט ֿבר, ןוא ,1780 ןילרעב ,"תמלש תמכח, וצ ,1775 ןילרעב ,"ןונֿבל ןיי , וצ המדקה ןַײז לג" 8 9

 ' .'ב 'מע ,ח"כ ףד ,1782 *לארשִיל
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 עבַאגסױא ןַײז וצ טקילייהעג םיא 1776 רָאי ןיא טָאה רע סָאװ ,ריש םעד ןוֿפ ןעז וצ

 טָאה רעװָאלקש ךורב סָאװ ןוא ,"םלוע דוסי; רוביח ןשימָאנָארטסַא סילארשי קחצי 'ר ןוֿפ

 פרעש ןכָאנ ךַײלג המדקה רעצרוק ַא טימ טקורדעגּפָא סע

 ,ךַארּפש ,טלַאהניא ןוֿפ טרּפ ןיא טגָארט "הדותו הלהּת, דילביול רעװעליהָאמ סָאד

 קהֿבומ ןמיס רעד .ריש ןשלזַײװ טכע ןַא ןוֿפ לּפמעטש םעד קינָאטקעטיכרַא ןוא ליטס

 רעד טלָאמעד טָאה לוַײװ עכלעװ ,םורטעמ רעד ןוא יובנפָארטס רעד רעבָא זיא

 ןעניד ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו ןוא גנוטכיד רעשַיערבעה רעד ןיא טריֿפעגנַײא רעטשרע

 -הלּכשה רעקידרעטעּפש רעד ןוֿפ םיררושמ עלַא ןוא םיֿפסאמ יד רַאֿפ רעטסומ ַא רַאֿפ

 רַאֿפ ,םעד ךָאנ טגָארט (1776) ןרעװָאלקש ךורב ףיוא ריש רעטנָאמרעד רעד !!טַײצ
 .נבייהנָא רעבָא ,םורטצמ-(ןקָאלֿפ) דתי ןשיבַארַא-ךעלרעטלעלטימ ,ןכעלריטַאנמוא שַיערבעה

 .ליעלמ ןשִיעּפָאריײא ךעלריטַאנ ןוא ןעַײרֿפ ַא םיריש סלזַײװ ןעמוקַאב 1777 רָאי םענוֿפ קיד

 תורוש יד ןוא תוצונּת ףלע ןוֿפ טײטשַאב הרוש רעדעי ּוװ ,סעֿפָארטס עקידתורוש-סקעז :םטיר

 םיריש עדייב ענַײז ןוֿפ ןיוש ןעז וצ זיא סָאד .בגגבאא ןוֿפ סודָאמ ןטיול ךיז ןעמַארג

 רעד ןוֿפ וָאנַאטַאס קחצי 'ר דוֿבּכל ריש ןַײז ןוֿפ ןוא 1777 ןוֿפ ךירנייה ץנירּפ דוֿבּכל

 רעיײיז ,(ןילרעב ,"ןויזחה 'ס, סוװָאנַאטַאס ןוֿפ ףוס םוצ טקורדענּפָא טַײצ רעקיבלעז

 טיובעג םיריש סלזַײװ ןענַײז 1780--1779 ןרָאי יד ןיא סָאװ ,סָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ

 ףלע טימ סעֿפָארטס עקידתורושסקצז ןצרצֿפ ןוֿפ--ריש רעװעליהָאמ רעד יו ױזַא טקנוּפ

 ןענָאסלעדנעמ דוֿבּכל ריש ןַײז טיובעג ךיוא ,לשמל ,זיא ױזַא .הרוש רעדצי ןיא תוצונּת

 ריש ןַײז רָאנ ןוא ,םולש רענעשעט םעד דוֿבּכל "םולשה ריש , רעד ךיוא ,רואיב ןַײז ןוא

 סעֿפָארטס ייווצ טָאה "המלש תמכח, ףירקָאּפַא םענוֿפ גנוצעזרעביא ןַײז וצ המדקה סלַא

 ךיוא רָאנ ,םוטנדִיי ןשיסור ןטימ טײקנדנוברַאֿפ ןוֿפ ליֿפעג ןַײז רָאנ טינ .הֿפסוה סלַא

 רעשיסור רעטעדליבעג רעד ןוֿפ תונוּכ ערַאטינַאמוה עטוג יד ןיא ןביולג רעווְלַאנ רעד

 יד ןוֿפ השקב יד ןַײז וצ אל:מ ןגעװַאב טנעקעג ןעלזַײװ ןבָאה ענירעטַאק ןירעסייק

 ןטייװצ ןַײז ןיא .ןגעװ דוֿבּכ ריא ןוֿפ רעדילביול ןבַײרשנָא ןוא תוליהק עשיסורסַײװ

 רעטייווצ רעד טיול ריטיצ ךיא) לזַײװ טבַײרש *לארשי תיֿבל ֿבוט ֿבר, ווירב ןשיגָאגַאדעּפ

 תירסיקה ,הלודגה השאה תכלוה הז ךרדב, :(ב 'מע א"ל ףד ,ה"מקּת ןילרעב ,עגַאלֿפױא

 השצמו התמכח ,התרוֿבג עמש רשא ,ןיסורה לכ תלשומ ה"רי הינשה ַאנירצהטַאק

 ךי תחּת םיֿבשויה ונמע ינֿבל הֿבוט םישוצ ,הירש םג ,איה םג ,םימעב ועדונ הבל תֿבדנ

 ..."הּתלשממ
 םעד רָאלק טגָארט ריש רעװעליהָאמ םענוֿב גנוצעזרעביא עשטַײד יד

 ערעדנַא עלַא יװ ,טכַאמעג םיא ןוֿפ רעכיז זיא ןוא ןענָאסלעדנעמ השמ ןוֿפ ליטסכַארּפש

 רעװעליהָאמ םענוֿפ טַאלב-רעש סָאד .טַײצ רענעי ןיא רעדילביול סלזַײװ ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא

 יװ טקנוּפ ,טֿפירש ןקיבלעז ןטימ טקורדעג ןוא ליטס ןקיבלעז ןטימ ןבירשעג זיא ריש

 יװ--ןוא ןיל רע ב ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעלזַײװ ןוֿפ רעדילביול ערעדנַא יד

 גרעקורד םענוֿפ ןעמָאנ םעד ןָא--םירֿפס עטקורדעג ןילרעב ןיא 1782 ןוא 1771 ןשיװצ עלַא

 ריש רעטייוװצ רעד ךיוא טגָאמרַאֿפ ,רעװעליהָאמ רעד יװ ,ןטֿפַאשנגייא עקיבלעז יד

 ריש םעד רַאֿפ טיג רעװָאלקש ךורב .ז"לקּת ןילרעב ,ילארשיה ףסוי 'רב קחצי 'רל *םלוע דוסיש עז 0

 ."ריש רומזמ תוניגנמב ולשמ לודגה ררושמה ץילמה אשיו, :ןושלה הזב טֿפירשוצ ַא

 אֿפוג ריא ןוֿפ םעד עיצקַאדער יד טריקיטירק ד"מקּת טֿבש ןוֿפ "ףסאמה, טֿפעה םעניא ב"צ ױזַא 1

 תוֿבקעב ךלה, רבחמ רעד סָאװ ,טבַײרש יז יװ ,רַאֿפרעד אדניל ךורב ןוֿפ "הלילה לע ריש, ןטקורדעגּפָא

 הרעה רעד ןיא יז טגָאז--,םויה ונמע ןכ אל. .*לוקש ריש תושעל תודוקנה םיֿפלחמו לקשמב םירחובה םיררושמה

 "דוקנ ילב והונסֿפדהו לקשמה תא ונֿבוע ןכל ,תונוּתשעה יֿבחרו תוצלמנ םיריש ףוסאל ונשֿפנ תא---ריש םעד וצ

 ,טריטקנוּפמוא טקורדעגּפָא ריש רעװעליהָאמ םעד טָאה ןָאק סחנּפ ךיוא סָאװ ,דָאש א .(ןטנוא ,ד"פ *1 ,ןטרָאד)

 .רענילרעב רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעניא רעדילביול יד ךיוא ןבָאה טֿפירש ןוא טסקעטירעש ןקיבלעז םעד 2

 .טסַאֿפרַאֿפ רעטעּפש טָאה לזַײװ סָאװ ,תוליהק *דנַא ןוא רצװעשרַאװ ,רענעזױּפ ,רעמַאדסטָאּפ



 םירבחמ ערעײז ןוא 11 ענירעטַאק דוֿככל רעדילביול יד 56

 ענירעטַאק ןעוועג םינּפ-לבקמ טָאה הליהק רעװָאלקש יד ןכלעו טימ ,"םידוהיה תנר לוק,
 סעֿפָארטס ריֿפ עטשרע יד הֿפסוה רעד ןיא רעטַײװ ביג ךיא ןכלעוו ןוֿפ ןוא עטייווצ יד
 ןעװעג זיא ריש רעקיזָאד רעד ךיוא .ןרעטסײמקַאב טול גנוצעזרעביא רעשטַײד רעד ןיא
 טקורדעג ןוא ןענָאסלעדנעמ השמ ןוֿפ טצעזעגרעביא ,ןעלזַײװ ץרעה ילּתֿפנ ןוֿפ טסַאֿפרַאֿפ
 טצצזעגרעביא ,ןדִיי רעקצָאלָאּפ יד ןוֿפ "החמשה תצורּת לוק, רעד ,ןגעקַא ,ןילרעב ןיא
 :סגיניק ןיא גנוטרַאה טכערבעל בילטָאג ַײב טקורדעג ןוא שיזייצנַארֿפ ןוא שטַײד ןיא
 םּתסה ןמ זיא רע .לזַײװ טינ זיא רבחמ ןַײז ןוא רעטלַארַאכ רעדנַא ןַא רָאג טָאה ,גרעב
 יד טבצלעג ןבָאה'ס ּווװ ,טָאטש רעד ןיא ,אֿפוג גרעבסגיניק ןיא ןרָאװעג טסַאֿפרַאֿפ

 יד רָאנ טנַאקַאב ןענַײז רימ .,"ףסאמה , םענוֿפ רעטצברַאטימ ןוא רעבעגסױרַא עטשרע
 ןָא רעװש זיא'ס ןוא ,שיזײצנַארֿפ ןוא שטַײד ןיא ריש ןקיזָאד םענוֿפ ןעגנוצעזרעביא
 רבחמ ןַײז זַא ,ןעמענוצנָא זיא סע .רבחמ םעד ןלעטשוצטסעֿפ טסקעט ןשיערבעה םעד
 רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןוֿפ דנַײרֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ דילגטימ רעד ןעוועג זיא

 רעטעּפש ןרָאװעג זיא רעכלעװ ,(הירכז 'רב) ז"רב ןועצמש ("רֿבע ןושל ישרוד תרֿבח,)
 "הישוּתהו ֿבוטה ירחוש תרֿבח, רעד ןוֿפ רעדנירגטימ ןוא "ףסאמה, םענוֿפ רעטעברַאטימ

 ַײרד יד עגונב גנוניימ רעודנוא ןוֿפ גנוקיטעטשַאב ַא .1787 ןיא ,ןילרעב---גרעבסגיניק
 לאינד ןוא טדימ ש ךירנייה רעטלַאװ ןוֿפ ךוב םעניא ךיוא רימ ןעניֿפעג רעדילביול

 ןכלעוו ןיא ,(1795 ןילרעב ,שטַײד ,"ןילרעב סעטרהעלעג סעַײנ) גניר ה עמ בילטטָאג
 רעדָא ןילַא םיא ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ ,םיריש סלזַײװ ןוֿפ המישר ַא טקורדענּפָא זיא סע

 6261 'ז ,2 דנַאב) טנכיײצרַאֿפ ךעלטַײד ןענַײז ןטרָאד ןוא ,ךימלּת ןטנצָאנ ַא םענַײז ןוֿפ
 .נעמ ןוֿפ ןוא טסַאֿפרַאֿפ םיא ןוֿפ ןענַײז סָאװ ,וועליהָאמ ןוא ווָאלקש ןוֿפ רעדילביול יד

 .ןזיװעגנָא טינ ָאד טרעװ דיל רעקצָאלָאּפ סָאד) טצעזעגרצביא ןענָאסלעד
 ריֿפ עטשרע יד ןוֿפ גנוצעזרעביא עשטַײד יד ךיא ביג הֿפסוה רעד ןיא ףוס םוצ

 ןוא עשטַײד יד ןוא (6ש11 דנַאב ,רעטסיײמקַאב טיול) דיל רעװָאלקש םענוֿפ סעֿפָארטס
 טיול) ריש רעקצָאלָאּפ םענוֿפ תורוש ןעצ עטשרע יד ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא עשיזייצנַארֿכ
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 ויכרַא ןשלהק רענליוװ ןוֿפ ןלייט ענענוֿפעג יד
(1808 -- 1845)* 

 (ענליוװ ןָאק סחנּפ ןוֿפ

 יֿפל ןרָאװעג ןבירשעג זיא ענליוו רעשידִיי רעד ןוֿפ טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןגעוו
 ללה ,ןושַארטש והיתּתמ ,ןיֿפ ףסוי לאומש ןבירשעג ןבָאה סע .ךס ַא ךרע
 .רצב :ןדִיי.טינ יד ;ןעסעג .י ,װָאנבוד .ש ,דיגמ דוד ,רעדַײנשנײטש חנ
 טנָאמרעד טינ רעבָא ןרעװ ייז ןוֿפ םענייק ַײב ,דנַא'א יקסװעשַארק ,יקסדַאש
 רעד זַא ,טזַײװַאב סע סָאװ ,להק רענליוװ ןקילָאמַא ןוֿפ ויכרַא םענוֿפ ןלַאירעטַאמ ןייק
 םילשורי, ןיא ןדָיי יד ןוֿפ ןבעל עקילָאמַא סָאד ןשרָאֿפ וצ רוקמ רעקיטכיוו רעקיזָאד
 ,זיא ןוֿפרעד הביס יד !עיֿפַארגָאירָאטסיה רעזדנוא רַאֿפ ןלױהרַאֿפ ןבילבעג זיא "אטילד
 ןטנַאקַאב ןכָאנ ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ ערעדנַא יד טימ ןעמַאװצ זיא להק רענליו סָאװ
 ענַײז ןעמוקענניהַא ןענַײז סע ּוװ ,טסּוװַאב ןעװעג טינ זיא סע ןוא 1844 ןוֿפ "זַאקוא,
 טלעטשצגקירוצ הקסֿפה רעגנַאל ַאזַא ךָאנ זיא עכלעוו ,הליהק רענליוו יד ,ןלַאירעטַאמ
 .עגנָא טָאה יז .רעקילָאמַא רעד ןוֿפ ךשמה ןייק ןעװעג טינ זיא ,1919 רָאי ןיא ןרָאװעג
 ,לָאמַא ןוֿפ ןלַאירעטַאמ םוש ןייק טינ טגָאמרַאֿפ ןוא ביײהנָא ןוֿפ ץלַא ןביוה

 וַיכרַא םעד ןוֿפ הטילּפה-תיראש רעד ןגעוו ןרימרָאֿפניא וצ יַאדּכ רעבירעד זיא סע
 ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ענליוו ןיא טכוזעגּפָא ךיז טָאה רעכלעוו ,להק רענליוו ןקילָאמַא ןוֿפ
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 ,1925 ףוס ןענוֿפעג ךיא בָאה להק רענליוו ןקילָאמַא ןוֿפ ןלַאירעטַאמ לייט ןייא

 ךיז קילעֿפוצ ךיא בָאה ?ויכרַא ןשהכולמ רענליוו ןוֿפ עיליֿפ רעקיטלָאמעד רעד ןיא

 ןרעטנעענ םַײב .ןדִיי ןגעװ ןלַאירעטַאמ דנַאב ןטריגָאלַאטַאק.טינ ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא

 ןקילָאמַא ןוֿפ ויכרַא םענוֿפ טמַאטש דנַאב רעד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ןטכַארטַאב

 ,דנעב עכלעזַא ךָאנ ןענוֿפעג ָאד ךיא בָאה ןעגנוכוז עקידרעטַײװ יד תצב .להק רענליוו

 ןעװעג ןוא ַאילַאויכרַא עזױל ענעֿפרָאװרַאֿפ ןשיװצ ןגעלעג ןענַײז עלַא ,29 ןעמַאזוצ

 ןעגנולמַאז עקידנעטש יד וצ טינ ןרעהעג ייז זַא ,ןזיװַאב טָאה סע סָאװ ,טריגָאלַאטַאק-טינ

 ןוֿפ ןלַאירעטַאמ יד ױזַא יו ,ןלעטשוצטסעֿפ ןטָארעג טינ רימ זיא סע .,וויכרַא-הכולמ ןוֿפ

 װַאלצַאװ 'ה וויכרַא ןשהכולמ ןוֿפ רָאטקעריד רעד .טרעגלַאװרַאֿפ רעהַא ָאד ךיז ןבָאה להק

 ןיא ןענוֿפעג המחלמ רעד רַאֿפ ךיז ןבָאה ןלַאירעטַאמ יד זַא ,רעשמ זיא יקצינדוטס

 .1814--1813 ןרָאי יד ץוח *

 סָאװ ,להק רענליװ ןוֿפ ןסטֿפירשעג ןוא ןטנעמוקָאד עקיצנײא זיולב טנַאקַאב ןעװעג ןענַײז סע 1

 עכלעװ ֹוצ ,טכַאמ רעלַאנומָאק רעדָא רענעלטכירעג ,רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ ןװיכרַא יד ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה

 .טדנעװעג ןלַאֿפ ערעדנוזַאב ןיא וּתעשב ךיז טָאה להק

 רעקָארט ףיוא רעטסיולק דענַאקשיצנַארֿפ ןקילָאמַא ןוֿפ ןרעיומ יד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה עיליֿפ יד 2

 םעַײנ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגרעבירַא ןענַײז ןעננולמַאז עריא עלַא ןוא טרידיװקיל עיליֿפ יד זיא טציא .סַאג

 .סַאגײקצַאװָאלס ףוא װיכרַא-לַארטנעצ ןשהכולמ ןוֿפ ןינב



 59 וויּכרַא ןשלהק רענליוו ןוֿפ ןלײט ענענוּכעג יד

 ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעד תעשב ;גנוטלַאװרַאֿפ-יײצילָאּפ רעשיסור רענליוו רעד ןוֿפ ויכרַא
 ויכרַא ןשִייײצילָאּפ ןוֿפ לייט ַא זיא ,ענליו טרָיּוקַאװע שינעלַײא ןיא ןבָאה ןסור יד
 יעטַאמ יד ךיוא תועמשמ םכותב -- ןבילברַאֿפ זיא סָאװ ,סָאד ןוא ןרָאװעג טעשטשינעצ
 .הכולמ ןוֿפ עיליֿפ רעד ןיא טגײלעגקעװַא ןוא טכַארבעג ןעמ טָאה--לֹהק ןוֿפ ןלַאיר

 .טריזירַאטנעװניא ןרעו טֿפרַאדעג ןבָאה ייז ּוװ ,וויכרַא
 לַאניגירָא ןיא) ןטנעמוקָאד רעטנזיוט ליֿפ ןטלַאהטנַא להק ןוֿפ ןלַאירעטַאמ יד

 ןיא ךיוא ןעו ןטלעז ןוא שיסור ,שַיערבעה ,שילױּפ ןיא ןציטָאנ ןוא (סעיּפָאק ןיא רעדָא

 .לעזעג ,ןשימָאנָאקע ןשידִיי ןוֿפ דליב קיברַאֿפ ַא זדנוא רַאֿפ ןקעלּפטנַא עכלעוו ,שידִיי
 בייהנָא ענליו ןיא ןבעל-רעגייטש ךיוא ןוא ןלערוטלוק-זעיגילער ,ןשיטילָאּפ-ךעלטֿפַאש

 ,להק רענליװ ןוֿפ זַײרקסגנוקריו רעד ןעװעג זיא סע טיירב יװ ,ןזַײװ ייז .ה"י ןטפ
 ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ךעלעקניוו ןוא ןטיבעג עלַא שממ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ

 .טריגָאלַאטַאק ןוא טלייטעצ ,גנונעדרָא ןיא טכַארבעג ךיא בָאה דנעב ענענוֿפעג יד
 טגָארט סָאװ ,גנולמַאז יד ןרָאװעג ןֿפַאשעג וװיכרַא-הכולמ רענליוו ןיא זיא םורַא ױזַא

 .(גזסתזטטטזמ 14202106) "וויכרַא רעשלהק, ןעמָאנ םעד
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 שטָאכ קיטיינ זיא ןלַאירעטַאמ דנעב עטנָאמרעד יד ןוֿפ המישר יד ןעגנערב ןרַאֿפ

 ערעדנוזַאב יד ךיוא ןוא עצנַאג ַא יו גנולמַאז יד ןריזירעטקַארַאכ וצ רעטרעוו עצרוק ןיא

 .ךיז ןלייט דנעב יד עכלעוו ףיוא ,סעּפורג

 ןסיורג ןוֿפ ןענַײז עלַא .דנעב 29 ה"ס ןרָאװעג ןענוֿפעג ָאד ןענַײז ,טגָאזעג יװ

 רעד ןוֿפ ןעמַאטש ייז .1828 ןיב 1808 ןרָאי יד םורַא ןעמענ ןוא 1מ 10110 טַאמרָאֿפ

 ,ןדנובעג טוג עלַא ןענַײז םענייא ץוחַא ןוא להק רענליו ןקילָאמַא ןוֿפ עירַאלעצנַאק

 .קַאלַא טימ טלגיזרַאֿפ טַײז רעטצעל רעד ףיוא זיא עכלעוו ,רונש ַא טימ ןגיוצעגכרודַא

 רעטצלב לָאצ רעד ןגעװ (שיסור ןיא) ץיטָאנ ַא ךיז טניֿפעג לגיז םַײב ,להק ןוֿפ םתוח

 :םורַא טֿפירשֿפױא רעשיסור ַא טימ םרָאֿב-לַאװָא ןַא ןוֿפ זיא םתוח-קַאל רעד .דנַאב ןיא
 ןטימ ןיא .(םתוח סלהק ןשידִיי רענליוו םעד) 8טתסהסאפזס ט8מקס/2סאהזס /12/8ת2 !1642דפ

 ןֿפָא ןַא טימ קעַײרד ַא םיא רעביא ןוא םױבלּפע ןַא להק ןוֿפ ןכייצ סלַא ךיז טניֿפעג

 בייהנָא +("הנוילע החגשה, רעד ןוֿפ לָאבמיס) ןלַארטש סױרַא ןעייג סע ןכלעוו ןוֿפ ,גיוא

 ןטימ תומיתח טַאהעג (רענליוו ךיוא םכותב ןוא) תוליהק עשיווטיל יד ןבָאה ה"י ןט9

 ןשיסור ןוֿפ "זַאקוא, רעד סױרַא זיא 1831 ץרעמ ןיא טשרע .,רעלדָא-הכולמ ןשיסור

 -הכולמ ןטימ ךיז ןצונַאב וצ תוליהק יד אבהל ףיוא ןטָאברַאֿפ טָאה רעכלעװ ,טַאנעס

 טָאה גנוריגער רעשיסור רעד ַײב "טעטימָאק רעשידִיי, רענעֿפורעג ױזַא רעד ןוא ,ברעה

 ,םעלבמע ןַא טימ , תוליהק יד רַאֿפ המיתח ַא ןוֿפ רעטסומ ןלעיצעּפס ַא ןטיירגוצ טֿפרַאדעג

 רעלעיצעּפס ַא טול עקירעביא יד ןשיװצ ןוֿפ קלָאֿפ עשידִיי סָאד ןלייטסיוא לָאז סָאװ

 ףוס טקישעגוצ ןעמוקַאב להק רענליוו טָאה טָאברַאֿפ םעד ןגעװ גנודלעמ יד *?,"גנונעכייצ

 רעד ָאטינ ןיוש ויא דנעב ענענוֿפעג יד ןוֿפ ןעלגיזקַאל יד ףיוא יו תויה ,1831 ינוי

 רַאֿפ ןרָאװעג טלגיזעג טינ זיא ייז ןוֿפ רענייא ןייק זַא ,רָאלק זיא ,רעלדָא רעשיסור

 ךָאנ ןרָאװעג טלגיזעג ןוא טרונשעג קיטַײצכַײלג ןצנַײז דנעב עלַא זַא ,תועמשמ ,1
 ןרָאװעג ןענַײז טרֿפב רענליו ןוא ללכב *להק, רעשידַיי רעד ןעו ,1844 ןוֿפ הריזג רעד

 ןלַאירעטַאמ עלַא ךיז וצ ןעמונעגוצ טָאה טכַאמ יד ןוא ,טֿפַאשענּפָא

 רימ ןענעגעגַאב ןגעֶקַא ,לָאבמיס רעכעלטסירק ַא ךצלטנגײא זיא גיוא םענעֿפָא ןטימ קעַײרד רעד 3

 שוריּפ סלאנברבא קחצי ןָאד ןוֿפ טַאלבירעש םעד לשמל יױזַא .קיטנעמַאנרָא רעשידִיי רעד ןיא םיובלּפע םעד

 .(ת"י 'ג ילשמ) "הב םיקיזחמל איו םײה ץע. קוסּפ םעד טימ םױבלּפע ןַא טריצַאב (1036 קיצּפַײל) ילשמ וצ

 ןיא ,(שיסור) *תומיתח עשלהק יד ףיוא ברעה:הכולמ רעד, ןעסעג .י ןוֿפ לקיטרַא םעד עז 4

 .1 'ב ?עיָאטישזערעּפ ,



 היכרַא ןשלהק רעגליוו ןוֿפ ןלײט ענענוֿפעג יד 540

 ןוא גנולײטנַײא רעייז ,דנַאטשוצ ןטוג ַא ןיא ךיז ןעניֿפעג אֿפוג ןטנעמוקָאד יד

 טרינָאיצקנוֿפ טָאה להק רענליוו ןקילָאמַא ןוֿפ טירַאלעצנַאק יד זַא ,ןוַײװַאב גנורירעמונ

 ןענעייל םוצ טוג ןלַאירעטַאמ עלַא ןענַײז ןעמַאנסיוא קיניײװ טיּמ .קירעהעג יו
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 ייז ,רעטקַארַאכ ןכעלטייהנייא ןיק טינ דנעב יד ןנָארט גנומיטשַאב רעייז טול

 .סעּפור ג ענעדײשרַאֿפ 5 ןיא ןליײטנַײא ךיז ןזָאל
 רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,דנעב יד ןרעהעג עּפרג רעטש רע רעד וצ .א

 ןוא תועדומ ,ןטכירַאב ,ןעגנולייטטימ ,ןעגנונעדרָארַאֿפ עלעיציֿפָא ,תושקב ןוֿפ ןעגנולמַאז

 יטסניא ןטמַא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה להק עכלעװ ,ןסטֿפירשעג ערעדנַא
 ןיא ָאד ךיז ןעניֿפעג ןטנעמוקָאד עלַא יד ןצענָאזרעּפ עטַאוירּפ ןוא תורֿבח ,סעיצוט

 ערעדנוזַאב יד .רעלוֿפטרעװ ךָאנ עּפורג רעד ןוֿפ דנעב יד טכַאמ סע סָאװ ,לַאניגירָא

 טָאה להק ןעװ ,עטַאד יד ןבעגעגנָא ןיא ןדעי ףיוא ןוא טרירעמונ ןענַײז ןטנעמוקָאד
 .טקידנערַאֿפ ןרָאװעג זיא ןינע רעד ןעװ ךיוא ןוא ןעמוקַאב םיא

 .שיסור ןוא שִיערבעה ,שילױּפ ןיא ןענַײז ,ןעמוקַאב טָאה להק סָאװ ,ןסטֿפירשעג יד
 טרעסערגרַאֿפ יז ,עניילק ַא רעייז ןסטֿפירשעג עשיסור לָאצ יד זיא ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ךיוא רעבָא טֿפערט ןעמ .שַיערבעה ןיא להק וצ ךיז ןדנעװ ןדִַיי ?,רדסּכ רעבָא ךיז
 רעד ןצװ ןלַאֿפ ןיא ,שילױוּפ ןוא שַיערבעה :ןכַארּפש ייווצ ןיא ןעגנודנעו עװַאקישט

 שידִיי ןיא .ןֿפא ןכעלטמַא ןַא ףיוא ןינע םעד ןצונוצסיוא העדב טַאהעג טָאה טנעטעּפ
 ךָאנ ןבָאה עּפורג רעד ןוֿפ דנעב לייט ,ןציטָאנ עצרוק ענעטלעז זיולב ןַארַאֿפ ןענַײז
 צשילױּפ ןייק *,.,תנש להקל םירחא ?תומוקממ םיאבה תוריינ; :לטיט ןשִיערבעה םעד

 עשיסור יד ןגָארט ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןוֿפ דנעב עכעלטע .ָאטינ זיא טֿפיושֿפױא-לטיט

 .עןןקעאסאההענוא סץאּהזעא" :טֿפירשֿפױא

 ?ןפזמב שסםס- ט"א טריגָאלַאטַאק ךיא בָאה עּפורג רעטשרע רעד ןוֿפ דנעב יד

 ,להק רענליו וצ ענעמוקעגגָא ,ןסטֿפירשעג 6422406 40 1482 0
 יז ךיא לעװ רעטַײװ .ןטנעמוקָאד ןוא רעטעלב לָאצ יד דנַאב ןדעי ַײב קידנבעגנָא
 ."םיאבה תוריינ , רוציקב ןֿפורנָא

 :עצנַאק יד ןכלעוו ןיא ,דנַאב ןייא זילב רעהעג עּפורג רעטײװצ רעד וצ .ב -

 עלעיצעּפס ןוֿפ טלַאהניא םעד רוציקב ןבירשרַאֿפ ןוא טרירטסיגער טָאה להק ןוֿפ עירַאל
 ןיא ךַארּפש יד .טכַאמ רעד ןוֿפ ןעמוקַאב טָאה להק סָאװ ,ןעגנונעדרָארַאֿפ

 :סעקירבור 4 טָאה טַאלב רעדעי .גנונעדרָארַאֿפ רעד ןוֿפ קיגנפהּפָא ,שיסור רעדָא שילױּפ
 ,ןעגנונעדרָארַאֿפ יד ןוֿפ רעמונֿפױל (2 ,ןעמוקעגנָא זיא גנונעדרָארַאֿפ יד ןעוו ,עטַאד (

 ןשִיערבעה ןייק .הֿבושּת ַא טקישעגפױרַא טָאה להל ןעװ ,עטַאד (4 ןוא טלַאהניא רעצרוק (3
 151002 641ג 220152ת12 1/6501 קזקש- :ןשיליוּפ ַא רָאנ ,טינ דנַאב רעד טָאה לטיט
 ס004220ץ0מ 060 200161200ת0801 216068 0291 קזעץא22606 00 0!1.282 '301-

 סקנּפ, ןֿפורעגנָא ןרעװו רעטַײװ טצעװ דנַאב רעד 16884:090 28 104... 5001:22420מ9צ
 .?ןעגנונעדרָארַאֿפ ןוֿפ

 סע עכלצװ ןיא ןרָאטַארטסיגער-םיסקנּפ ןדליב עּפרג עטירד יד .ג

 ,ןטרעװנָאק,) תוֿבושּת ןוא ןטנעמוקָאד ןוֿפ טלַאהניא רעד ןבירשרַאֿפ רוציקב זיא
 .עירַאלעצנַאק טלהק ןוֿפ ןעגנַאגעגסיורַא ןענַײז סָאװ

 ,גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד ןענערָאװ וצ להק טרעדָאֿפעגֿפױא טכַאמ עשיסור יד טָאה 1820 ןיא טשרע 5

 ײסור ַא טימ ןדַײס שילױוּפ ןיא ןטנעמוקָאד ןוא תושקב טימ ןטמַא יד ןיא ןדנעװ וצ ךיז ןרעהֿפױא לָאז יז זַא

 ןעגנַאהעגסױא ןוא לושטָאט/ ןיא םעד ןגעװ ןֿפורסױא טזָאלעג טלָאמעד טָאה להק רענליו .גנוצעזרעביא- רעק

 חיכרַא רעשלהק) .שינעט:עק ֹוצ גנונערָאװ יד ןעמונעג ןרעג טינ רעבָא ןבָאה ןֹדִיי יד .ףיוהלוש ןֿפױא תועדומ

 ;12/ ילב 23 :ב



 541 וװיכרַא ןשלתק רענליװ ןוֿפ ןלײט ענענוֿפעג *ד

 ,רעמונֿפױל (2 ,עטַאד-גנַאגסױרַא (1 :סעקירבור ריֿפ ךיױא ןבָאה םיסקנּפ יד

 טנעמוקָאד םעד ןבָאה עכלעוו ,להקה-ישאר יד ןוֿפ ןעמענ יד (4 ןוא טלַאהניא רעצרוק 6

 ,שיסור רעדָא שיליוּפ זיא ןציטָאנ יד ןוֿפ ךַארּפש יד .ןבירשעגרצטנוא הֿבושּת רעדָא
 ןייק .טַאסערדַא ןטימ טרידנָאּפסערָאק טָאה להק ךַארּפש רעכלעוו ןיא ,ןוֿפרעד קיגנעהּפָא
 .גייא טינ רעבָא זיא רעכלעוו ,רעשיליוּפ ַא רָאנ ,ןַארַאֿפ טינ ָאד זיא לטיט רעשיצרבצה
 ןֿפורעגנָא רעטַײװ דנעב יד ןלעװ רוציקב .עּכורג רעד ןוֿפ דנעב עלַא רַאֿפ ךעלטייה

 ,"םיאצויה תוריינ ןוֿפ ןרָאטַארטסיגער , ןרצוו

 .תוא ןטלַאהטנַא סָאװ ,םיסקנּפ-עיּפָאק ןרעהעג עּפורג רע טרעפ רעד וצ .ד
 .עג סיורַא טָאה להק סָאװ ,ןלַאירָאמעמ ןוא תוֿבושּת לייט ַא ןוֿפ סעיּפָאק יד תואב
 רַאֿפ ןטלַאהעג טָאה ףהק סָאװ ,ןסטֿפירשעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעוועג ןענַײז סָאד .טקיש
 ןרעסערג ַא טימ ןטנעמוקָאד ןוֿפ טעיּפָאק ָאד ןעמ טניֿפעג תמאב ןוא ,עקיטכיװ רעמ
 ,ןלַאניגירָא יד ןוֿפ סָאװ ,עקיבלעז יד זיא סעיּפָאק יד ןוֿפ ךַארּפש יד .טרעוו ןשירָאטסיה
 טדנעוועג ךיז טָאה להק ןעװ ןלַאֿפ ןיא ,שיערבעה ךיוא לָאמליײט ,שילױּפ ,שיסור ונַײהד
 ןשיערבעה ןייק טינ ןבָאה דנעב יד ךיוא .תול'הק ערעדנַא וצ ןינצ ןקיטכיוװ ַא ןיא
 תוריינ סקנּפ, ןֿפורנָא ייז ךיא לעװ רעטַײװ .עכעלטַײהניא טינ ,טשיליוּפ רָאנ ,לטיט
 ."םיאצויה

 .ןטרָאּפסַאּפ ןוֿפ טײטשַאב סָאװ ,עּפורג עטֿפניֿפ יד טמוק טצעלֹוצ .ה
 עלַא ןבירשרַאֿפ טָאה עירַאלעצנַאק יד עכלפװ ןיא ,רעכיב ןענַײז סָאד .םיסקנּפ
 -ימדַא רעד ַײב ןעמוקַאב וצ ידּכ ןענַײש ןבעגעגסױרַא טָאה להק ןעמעװ ,ןדִיי רענליוו
 טַײצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,להק .ןרָאֿפוצסױרַא ףיוא ןטרָאּפסַאּפ טכַאמ רעוויטַארטסינ
 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןרעַײטש יד רַאֿפ טכַאמ רעד יבגל ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעװעג ךָאנ
 ןעװעג טינ ןענַײז עכלעוו ,יד רָאנ ןענַײש עכלעזַא ןבענעגסױרַא טָאה ,גנורעקלעֿפַאּב
 יד ןוֿפ ןעמענ יד (1 :סעקירבור 6 ןבָאה םיסקנּפ-ןטרָאּפסַאּפ יד .ןרעַײטש ןייק קידלוש
 בילוצ ןוא ןעמעװ (2 ,(שיערבעה) ןַײש םעד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה עכלעוו ,להקה-ישאר
 .ריֿפסיוא (5 ,רעמונ (4 ,ןבעגסױרַא ןוֿפ עטַאד (3 ,('רבצה) ןבעגעגסױרַא קעצווצ ןכלעוו
 רעד ןוֿפ ןעילַאנָאסרעּפ ןוא םינמיס-ןעקרעד עיונעג טימ ןַײש םעד ןוֿפ טלַאהניא רעכעל
 יד גנַאל יװ ףיוא ןוא ןיהּוװ ךיוא ןוא טרָאּפסַאּפ םעד ןעמוקַאב ףרַאד סָאװ ,ןָאזרעּפ
 .רעטנוא ןבָאה עכלעוו ,להקה-ישָאר יד ןוֿפ ןעמענ יד (6 ןוא (שיליוּפ) טרָאֿפ ןָאזרעּפ
 ןַא ַאֿפ טיג םיסקנּפ יד ןיא ןענַײז ןציטָאנ טשיסור ןייק .(שילױּפ) ןַײש םעד ןבירשעג

 ב ֿבוּתכל סקנּפ, :לטיט ןשיערבעה ַא ןבָאה עּפורג רעטֿפניֿפ רעד ןוֿפ דנעב יד
 ןוא "םילשומה םוקממ ןיטראּפשאּפ תגשה לע אנליוד להקהמ ןתינה שאווטצעדאיווס
 סַאּפ ןוֿפ םיסקנּפ, ןֿפורעגנָא דנעב יד ןרעװ רעטַײװ .לטיט ןשילױּפ ןכעלנע ןַא ךיוא
 ?אנליוו ילודג יד ןגעו תועידי טשיֿפַארגָאיב ללש ַא ןַארַאֿפ זיא םיסקנּפ יד ןיא ,"ןטרָאּפ

 וע

 (,ב:סםוששטתג 1:802!ת6) 'וויכֹרַא רעשלהק, ט"א טריגָאלַאטַאק ךיא ֿבָאה דנעב יד
 ךיז ליװ סע רעװ ןוא ,ןרָאי יד ןוֿפ רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןטיול 29 זיב 1 ןוֿפ ןרעמונ טימ
 ןוֿפ רעמונ םעד ןבעגנָא זױלב ףרַאד ,ויכרַא ןשהכולמ רענליוו ןיא ןצונַאב ייז טימ
 ,ןלַאירעטַאמ יד ןיא ןריטנצירָא וצ ךיז ךעלכַאז רעבָא ידּכ .ןבָאה ףרַאד רע סָאװ ,דנַאּב
 רָאנ ,ןרעמונ-ייר יד טל טינ ,דנעב 29 יד ןוֿפ המישר עיונעג ַא רעטַײװ ךיא גנערב
 .סעּפורג עטנָאמרעד ןביוא יד טול

 ירעכרעװ עקידִיישילוּפ עטשרע סָאד, :טעברַא ןַײמ ןיא עז סקנּפןטרָצּפסַאּפ ַא ןוֿפ ץיטָאנַא 8

 41 'ב ,ָאװִיי ןוֿפ *ןט5ירק עשיגָאלָאליֿפ , יד ןיא *רָאדנָאיל םאיבַא ןיװעל רבחמ ןַײז ןוצ ְךוּב
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 ןבעגעגנָא זיא עּכֹורוג רעדעי ןיא :רעכלעזַא זיא המישר רעד ןוֿפ ןַאלּפ רעד

 רעד .עּפורג רעד ןוֿפ ןרעמונֿפױל ןענַײז סָאד ,ןרעיצ עשימיור טימ טנכערצעגסיוא דנעב לָאצ ַא

 עשיבַארַא) ןרעמַאלק ןיא ןבעגעגנָא זיא דנַאב ןדעי ןוֿפ רעמונ-גָאלַאטַאק רעשילַאוװיכרַא
 רעטעמיטנעצ ןיא טיירב ןוא גנעל ,רָאי ,דנַאב ןוֿפ לטיט רעד טמוק ךָאנרעד .(ןרעֿפיצ
 ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ טלַאהניא םצד .ןציטָאנ רעדָא ןטנעמוקָאד ןוא רעטצלב לָאצ יד ךיוא ןוא

 ךיא בָאה ןלַאֿפ ענעטלעז ןיא זיולב .טריֿפעגקעװַא טַײװ וצ טלָאװ סָאד תמחמ ,ןָא טינ ךיא ביג
 .ןטנעמוקָאד עסיוועג ףיוא טיײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצ וצ לעיצעּפס ידּכ ,םַאנסיוא ןַא טכַאמעג

 עטסערג יד ךיוא זיא ,טלַאהניא ריא טיול עטסקיטכיװ יד ,עּפורג עטשרע יד ,א
 :1838--1808 ןרָאי יד ןוֿפ ,דנעב 15 ,טֿפלעה ַא יװ רעמ ריא וצ ןרעהעג סע .לָאצ ןיא

 310 ,מ"צ 240436 ,(רָאי ףוס זיב 0127 ןוֿפ) 1808 ןוֿפ םיאבה תורײנ--(1 1
 ןגעוו להק וצ יקצעדַאינש ןַאי ןוֿפ ווירב רעקיטכיוו :72 'לב) .ןטנעמוקָאד 120 ,רעטצלב
 ?,(רעדניק עשידִיי רַאֿפ ןלוש

 ;"טוקַאד 93 ,ילב 193 ,240436 ,1810 ןוֿפ ָאטיד--ט) 1
 ,,לב 110 ,232636 ,(01120 ןויב רָאי ביײהנָא ןוֿפ 1811 ןוֿפ ָאטיד--3 1

 ,ןטנעמוקָאד 5
 .'מוקָאד 67 ,'לב 129 ,242437 ,(רָאי ףוס ןזיב /11.31 ןוֿפ 1811 ןוֿפ ָא טיד--+(0 1ע
 .ערעטניא 'דנַא 'ווצ) 'מוקָאד 322 ,'לב 607 ,240438 ,1820 ןוֿפ ָאטיד--(11 ש

 ,("קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןטַאטוּפעד , יד טימ ץנעדנָאּפסערָאק עטנַאס
 .מוקָאד 116 ,ילב 228 ,250438 ,(טּפעס זיב רָאי ביײהנָא ןוֿפ) 1821 ןוֿפ ָא טיד--(13

 ."מוקָאד 65 ,ילב 149 ,242437 ,(רָאי ףוס ןזיב 'טּפעס ןוֿפ) 1821 ןוֿפ ָאטיד--(0 עז
 .'מוקָאד 183 ,ילב 411 ,2506238 1822 ןוֿפ ָאטיד-(1) צז
 .'מוקָאד 185 ,ילב 385 ,240438 ,1823 ןוֿפ ָאטיד--(18 18
 ,(54 ילב טלעֿפ סע) 'מוקָאד 198 ,ילב 378 ,250438 ,1824 ןוֿפ ָאטיד--(19 8
 ,'מוקָאד 230 ,'לב 490 ,242440 ,1825 ןוֿפ ָאטיד--01 1
 .(1 יונ יקָאד טלעֿפ סצ) 'מוקָאד 269 ,'לב 632 ,240539 ,1826 ןוֿפ ָאטיד--260 1
 .'מוקָאד 221 ,'לב 327 ,242538 ,1831 ןוֿפ ָאטיד--(0660 1
 .'מוקָאד 549 ,ילב 1090 ,220438 ,1837 ןוֿפ ָאטיד--08) 2816
 ,'מוקָאד 500 ךרעב ילב 1032 ,212.37 ,1838 ןוֿפ ָאטיד--09 א/
 ןטלַאה דנעב 2 עטצעל יד .עטכעלש ַא עיצַאניגַאּפ יד ,טקידעשַאב זיא דנַאב רעד)

 ,(בערג רעד ןיא 'מצ 20 וצ
 ןלַאירעטַאמ טלַאהטנַא עּפורג רעטײװ צ רעד ןוֿפ דנַאב רעקיצנייא רעד ,ב

 :1821--1819 רָאי ַײרד ןוֿפ
 ,212434 ,1821--1819 ןרָאי יד רַאֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ ןוֿפ סקנּפ--6) 1

 זיב) 1820 ןוֿפ 117 ,1820 ןוֿפ 332 ,1819 רָאי ןוֿפ ןעגנובַײרשרַאֿפ 286 טלַאהטנַא ,ילב 41
 .(רעבמעטּפעס

 רעד ןוֿפ טלַאהניא םעד טימ דנעב 2 ןרעהעג עּפורג רעטירד רעד וצ ,ג
 :1825--1819 ןרָאי יד ןיא טקישעגסױרַא טָאה להק סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק רעצנַאג

 - ,220430 ,1820--1819 ןוֿפ םיאצויה תורײנ ןוֿפ רָאטַארטסיגער-(1
 ,1820 ןוֿפ 267 ,1819 רָאי ןוֿפ ןעגנובַײרשרַאֿפ 341 :טלַאהטנַא ,ילב 6

 ןוֿפ ןעגנובַײרשרַאֿפ 129 : טלַאהטנַא ,ילב 209 ,230433 ,1825 זיב 1821 ןוֿפ ַא ט י ד-(16 1
 .1825 ןוֿפ 698 ,1824 ןוֿפ 457 ,1823 ןוֿפ 756 ,1822 רָאי ןוֿפ 371 ,(רָאי ףוס ןזיב 124.14 ןוֿפפ 1

 /4{סמסתטזמ ןיא (שיליוּפ) *ןדִיי ןוא טעטיסרעוװינוא רענליװו רעקילָאמַא רעד, :טעברַא ןַײמ עז 7

 ןַײמ ןיא עז לחק ןוֿפ ןלַאירעטַאמ ענענוֿפעג יד ןגעװ םיטרּפ ערעדנַא ענעדײשרַאֿפ ,11--10 ימונ טשטע66

 ,15 טּפעװ 1929 ,/6{4מּסטזח 9/11689416 ןיא טקורדעג ,לקיטרַא



 543 ּויכֹרַא ןשלהק רעגליװ ןוֿפ ןלײט ענענוֿפעג יד

 טיפאק עכעלבעטשכוב טימ דנעב 7 ָאד ןענַײז עּפורג רעטרעֿפ רעד ןוֿפ ,ך
 :1831--1819 ןרָאי יד ןוֿפ

 .סעיּפָאק 266 ,לב 113 ,220434 ,1819 ןוֿפ םיאצויה תורײנ סקנפ--(61
 יד ןרירטסיגער ןגעװ ענליו ןיא ןכעצ עׂשידִיי עלַא וצ להק ןוֿפ גנודנעוו ַא *דנַא 'ווצ)
 ,(תוכָאלמ-ילעב

 רעכעלריֿפסױא ידנַא 'ווצ) סעיּפָאק 260 ,ילב 113 ,220435 ,1820 ןוֿפ ָאטיד--10 1
 .לעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ טכער יד ןגעוו רָאטַאנרעבוג:לַארענעג םוצ להק ןוֿפ לַאירָאמעמ

 ןוֿפ ןדִיי רענליו יד ןוֿפ סעיגעליװירּפ עכעלגיניק יד ףיױא ןֿפוררַאֿפ טימ גנורעק
 .ןֶא םינומדק

 ןוֿפ סעיּפָאק 87 :טלַאהטנַא ,ילב 176 ,220435 ,1822--1821 ןוֿפ ָאטיד--(44 1
 .1822 ןוֿפ 168 ,1821 רָאי

 .סעיּפָאק 138 ,ילב 90 ,230435 ,1824 ןוֿפ ָאטיד--00 1
 ןוֿפ סעיּפָאק 13 :טלַאהטנַא ,ילב 139 ,220434 ,1826--1825 ןוֿפ ָאטיד--03) ע

 ,1826 רָאי ןופ 217 ,(רָאי ףוס ןזיב 2611.22 ןוֿפפ 1825 רָאי

 ןלַאירעטַאמ 'דנַא 'ווצ) סעיּפָאק 190 ,ילב 106 ,220:34 ,1828 ןוֿפ ָאטיד--65 1
 .(1827 ןיא ןטורקער עשידִיי ןוֿפ רָאבָאּפ ןטשרע ןגעוו

 ,'מוקָאד 151 ,ילב 69 ,22035 ,1831 ןוֿפ ָאטיד--07) עז

 םורַא ןעמענ סָאװ ,דנעב 4 עקידרעטַײװ יד ןוֿפ טײטשַאּב עּפורג עטֿפניֿפ יד ,ה
 : 1825 זיב 1815 ןוֿפ רָאי 1

 263 :טלַאהטנַא ,ילב 115 ,222434 ,1819-1815 ןוֿפ ןטרָאּפסַאּפ ןוֿפ סקנּפ 6 1
 251 ,(רָאי ףוס ןזיב 1ש.11 ןוֿפ 1815 רָאי ןוֿפ ןטרָאּפסַאּפ ןגעו ןציטָאנ עכעלריֿפסױא
 1.5 ןזיב רָאנ) 1819 ןוֿפ 8 ,1818 ןוֿפ 378 ,1817 ןוֿפ 347 ,1816 רָאי ןוֿפ

 עכעלריֿפסױא 274 :טלַאהטנַא ,,לב 67 ,220434 ,1821 זיב 1819 ןוֿפ ָאטיד--9 1
 .(רעבמעטּפעס זיב) 1821 ןוֿפ 161 ,1820 ןוֿפ 419 ,1819 רָאי ןופ ןטרָאּפסַאּפ ןגעו ןציטָאנ

 'ֿפסױא 53 :טלַאהטנַא ,,לב 92 ,220434 ,1824 זיב 1821 ןוֿפ ָאטיד--(45 {1
 ,1822 רָאי ןוֿפ 220 ,(רָאי ףוס ןזיב 184.21 ןוֿפפ 1821 רָאי ןוֿפ ןטרָאּפסַאּפ ןגעוו ןציטָאנ

 ,1824 ןוֿפ 332 ,1823 ןוֿפ 7

 ,ןטרָאּפסַאפ 726 ןגעוו ןציטָאנ יֿפסױא ,'לב 56 ,230435 ,1825 ןוֿפ ָא טי ד--(2) 17
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 ךיז טָאה ,רערעסערג ַא ,להק רענליוו ןקילָאמַא ןוֿפ ןלַאירעטַאמ לייט רעטייווצ ַא

 טַײצ:המחלמ רעד ןוֿפ .װיכרַא ןשיטָאטש רענליוװ ןיא 1929 טסברַאה טכוזעגּפָא

 ןרָאװעג טכַארבעגֿפױנוצ ןענַײז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ךס ַא טלמַאזעגנָא טַאהעג טרָאד ךיז ןבָאה

 טַארטסיגַאמ רעד טָאה ןלַאירעטַאמ יד .ןטמַא עשיסור עטרַיוקַאװע ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 עקילַײװטַײצ ןעמוקַאב םורַא ױזַא ןבָאה עכלעוו ,עזָאלטעברַא ךרוד ןריגָאלַאטַאק טזָאלעג

 טריֿפעגכרודַא ןרָאװעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעגנוגנידַאב יד ןיא זיא טצברַא יד ,גנוקיטֿפעשַאב

 ןענוֿפעג ךיא בָאה ןלַאירעטַאמ עקיזָאד יד ןשיװצ .םעטסיס רעקירעהעג ַא ןָא ןוא שיטָאַאכ

 וויכרַא ןשלהק רענליוו ןקילָאמַא ןוֿפ ךיוא ןעמַאטש עכלצעוו ,דנעב ענעדײשרַאֿפ ןֿפרָאװעצ

 םתוח-קַאל ןטימ טלגיזעג גן טרונשעג יז ןענַײז ענעבירשַאב ןבױא יד יװ טקנוּפ ןוא

 ,להק ןוֿפ

 ,ונַײהד ,סעּפורג 7 ןיא ןלייטנַײא ךיז ןזָאל שכלעוו ,דנעב 44 ןַארַאֿפ ָאד ןענַײז ה"סב

 :טנכערעגסיוא ןביוא ןענַײז סָאװ ,סעּפורג ףניֿפ יד ץוחַא

 .לַאניגירָא יד ךיז ןעניֿפעג סע ןכלעװןיא ,להק ןוֿפ ךוב-.ןלָאקָאטָארּפ ו

 .בעה ,שיערבעה ןבירשעג ,תחוטלחה ענעמונעגנָא יד טימ ןצגנוציז-להק ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ

 ,שיסור ןטלעז ןוא שילױּפ ,שילױּפ-שִיער
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 ןֿבירשרַאֿפ זיא סע עכלעװ ןיא ,רעכיב ןרעהעג עּפורג רצטצ ביז רעד וצ

 ךרוד ןרָאװעג ןגָארטעגרע :נַאנוֿפ זיא סָאװ ,להק ןוֿפ ץנעדנָאּפסערָאק ע.נַאג יד ןרָאװעג

 .שיסור ןיא ןרָאװעג טריֿפעג רעכיב יד ןענַײז ןרָאי עטצעל יד ןיא .םיחילש עשלהק

 טקישצגסױרַא ןעמעוו וצ (3 ,רעמונֿפױל (2 ,עטַאד (1 :סעקירבור 4 טָאה טַאלב רעדעי

 עּפורג רעד ןוֿפ רעכיב יד ןרעװ רעטַײװ .הלבק יד טקיטעטשַאב טָאה רעװ (4 ןוא

 .תולבק ןוֿפ ךוב ןֿפורעגנָא

 ןוא ,ויכרַא ןשיטָאטש ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,דנעב יד ןוֿפ המישר יד זיא טָא
 המישר רעטכַארבעג ןביוא רעד ןוֿפ עמעכס רעד טױל סעּפורג 7 ןיא גנולײטרַאֿפ רצייז
 ןבעגעגנָא ןרעמַאלק ןיא זיא דנַאב ןדעי ַײּב .וויכרַא ןשהכולמ ןיא ןלַאירעטַאמ יד ןוֿפ

 ,דנַאב ןוֿפ רעמונ:גָאלַאטַאק רעשילַאוװיכרַא רעד

 ןוא עטסכַײרלָאצ יד ךרע-יֿכל גנולמַאז רעד ןיא ךיוא זיא עּפורג עטשרע יד ,א
 :דנעב 11 ןוֿפ טײטשַאב

 .ןטנעמוקָאד 173 ,'לב 461 ,22036 ,1809 ןוֿפ םיא בה תורײנ--61/1 1

 יווצ ;'לב 78 ,220436 (3/1.6 ןזיב רָאי בייהנָא ןוֿפ 1812 ןוֿפ ָאטיד--02/257 1

 .המחלמ רעשינָאעלָאּפַאנ רעד תעשב ןדִיי רענליוװ ןוֿפ עגַאל רעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ :דנַא
 ;מוקָאד 259 ,ילב 513 ,230437 ,1829 ןוֿפ ָא טיד--06/6 ןו}
 .ֿנעװ :'דנַא 'ווצ ;'מוקָאד 304 ,'לב 612 ,232535 ,1830 ןוֿפ ָא טי ד--(14/1070 ןצ

 רעד ַײב טירש ןעמענרעטנוא לָאז להק רענליוו זַא ,תוליהק עשיווטיל 10 ןוֿפ ןעגנוד
 ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל עשימָאנָאקע יד ןרעסעבסיוא ןגעוו טכַאמ רעטסכעה

 תוצידי :'דנַא 'ווצ ;'מוקָאד 217 ,'לב 403 ,24036 ,1832 ןוֿפ ָאטיד--31/3ע ע

 .'בוג רענָאסרעכ ןיא ןרעדנַאװסיױא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,תוחּפשמ 'דִיי 47 ןגעוו
 ;404 ילב 'דנַא יווצ ;'מוקָאד 373 ,'לב 818 ,220439 ,1833 ןוֿפ ָאט יד--(231/20 צ1

 ,'בוג רענָאסרעכ ןיא ןרעדנַאװסיױא ןליוו עכלעוו ,תוחּפשמ 19 ןוֿפ השקב
 .מוקָאד 385 ,ילב 810 ,232437 ,1824 ןוֿפ ָאטיד--61/49 עץ
 .עטַאמ ;!דנַא יווצ ;'מוקָאד 414 ,ילב 961 ,222439 ,1836 ןוֿפ ָאטיד--(31358 1

 5רךעמיַארַאק יד ןוֿפ תוריסמ יד רעביא קָארט ןוֿפ ןדִיי יד ןוֿפ שוריג ןגעוו ןלַאיר
 ךס ַא !'דנַא 'ווצ ;'מוקָאד 547 ,ילב 1035 ,192439 ,1839 ןוֿפ ָאטיד--(3170 4

 .'בוג רענָאסרעכ ןיא גנורעדנַאװסיױא רעד וצ ןלַאירעטַאמ
 329 ,ילב 172 ,202439 ,(רָאי ףוס ןזיב /111 ןוֿפ 1840 ןוֿפ (ָאטיד--61/5 8

 .בוג 'סרעכ ןיא גנורעדנַאװסיױא רעד וצ ןלַאירעטַאמ : 'דנַצ 'ווצ ;'מוקָאד
 רעד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ ;'מוקָאד 365 ,'לב 547 ,222539 ,1845 ןוֿפ ָא טי ד--(31/190 1

 ןוֿפ לּפמטטש רעװַאקעשט ַא ;84 ילב ,'דנַא 'וצ .ןרָּאיעג טֿפַאשעגּפָא זיא להק ןצוװ ,טַײצ

 ןטימ ןיא ןעגנוריצרַאֿפ ןוא רעש ַא טימ ךעצ-רעדַײנש ידי רענליוו

 :דנעב 10 ןרעהעג עּפורג רעטײװצ רעד וצ ,ב

 173 ,ילב 69 210431 ,1809 ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ ןוֿפ סקנּפ--(14/1067 }1
 .ןעגנובַײרשרַאֿפ

 .ןעגנובַײרשרַאֿפ 93 ,'לב 45 ,210435 ,1810 ןוֿפ ָא טיד--(14/1079 {1
 :טלַאהטנַא ,'לב 83 ,2220433 ,1825 ןיב 1821 ןרָאי יד ןוֿפ ָאטיד--(14/1068 1

 ןוֿפ 185 ,1822 רָאי ןוֿפ 183 ,(רָאי ףוס ןזיב 1247 ןוֿפפ 1821 רָאי ןוֿפ ןעגנובַײרשרַאֿפ 5
 ,1825 ןופ 220 ,1824 ןוֿפ 198 ,3

 258 :טלַאהטנַא ,'לב 88 ,220431 ,1832--1829 ןרָאי יד ןוֿפ ָאטיד (31/22 !ש
 42611:2 ןזיב) 1832 ןוֿפ 217 ,1830 רָאי ןוֿפ 304 ,1829 רָאי ןוֿפ ןעגנובַײרשרַאֿפ

 ןעגַײז ײז ןוֿפ סעיּפָאק זַא ,טקרעמעגנָא זיא ,דנַאב םעד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןעגַײש לײט ַא ףיוא 8

 ןכָאג זַא ,טקיטעטשַאב סָאד ,גנוטלַאװרַאֿפײצילָאּפ רענליװ רעד ךרוד ןרָאי רע40 ףוס ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
 ,גנוטלָאװרַאֿפ.יצילצּפ רעד ןוֿפ תושר ןיא ןעגנַאגעגרעבירַא ויכרַא ןַײז זיא להק םעד ןֿפַאשגָא



 525 איכרַא ןשלהק רענליוװ ןֹוֿפ ןליײט עֿגענוֿפעג *ד

 .ַײרשרַאֿפ 20 :טלַאהטנַא ,'לב 76 ,200431 ,1835--1832 ןוֿפ ָאטיד--644/07ע צ

 431 ,1834 ןוֿפ 285 ,1833 רָאי ןוֿפ 342 ,(רָאי ףוס ןזיב 211:2 ןוֿפ) 1822 רָאי ןוֿפ ןעגנוֿב

 .1835 ןוֿפ

 פ,ןעגנובַײרשרַאֿפ 552 ,'לב 52 ,202432 ,1838 ןוֿפ ָא טיד--(14/1072 צז
 .ןעגנובַײרשרַאֿפ 692 ,ילב 88 ,220436 1841 ןוֿפ ָאטיד (4401070 צח

 ,ןעגנובַײרשרַאֿפ 797 ,ילב 105 ,202433 ,1842 ןוֿפ ָאטיד (14/11075 צזוז
 .ןעגנובַײרשרַאֿפ 571 ,ילב 51 ,192.33 ,(24.17 ןזיב) 1843 ןוֿפ ַא ט י ד--(14/1077 14

 ;ןעגנובַײרשרַאֿפ 365 ,ילב 41 ,202434 ,(1*/ 29 ןזיב) 1845 ןוֿפ ָא טיד--(14/11078 8
 ,להק רענליוו ןוֿפ געט עטצעל יד ןגעוו תוצידי טלַאהטנַא

 :דנעב 6 טלײצ עּפורג צטירד יד ג

 ,'לב 22 ,202433 ,1821 ןוֿפ םיאצויה תורײנ ןוֿפ רָאטַארטסיגע ר--(31/ 1
 ,(1821 126,14 ןזיב 11128 ןוֿפ) ןעגנובַײרשרַאֿפ 195 טלַאהטנַא

 .ײרשרַאֿפ 128 :טלַאהטנַא ,ילב 175 ,210.35 ,1829--1825 ןוֿפ ָא טיד (14/1080
 ,1827 ןוֿפ 710 ,1826 רָאי ןוֿפ 571 :(רָאי ףוס ןזיב 261122 ןוֿפפ 1825 רָאי ןוֿפ ןעגנוב
 ,1121 ןזיב) 1829 ןוֿפ 101 ,1828 ןוֿפ 7

 .ַײרשרַאֿפ 26 :טלַאהטנַא ,'לב 162 ,212431 ,18136--1832 ןוֿפ ָאטיד--(631/0) 1

 ,1834 ןוֿפ 331 ,1833 רָאי ןוֿפ 355 ,(רָאי ףוס ןזיב 24116 ןוֿפפ 1832 רָאי ןוֿפ ןעגנוב
 ,1826 ןוֿפ 455 ,1835 ןוֿפ 5

 .רַאֿפ 499 :טלַאהטנַא ,ילב 104 ,202432 ,1838---1837 ןוֿפ ָא טי ד--(14/1085) ןע
 ,1828 ןוֿפ 579 ,1837 רָאי ןוֿפ ןעגנובַיײרש

 .רַאֿפ 480 :טלַאהטנַא ,ילב 92 ,2024231 ,1840--1839 ןוֿפ ָא טיד--(14/1086 /
 .(64/1.4 ןזיב) 1840 רָאי ןוֿפ 250 ,1829 רָאי ןוֿפ ןעגנובילרש

 .רַאֿפ 212 :טלַאהטנַא ,'לב 179 ,212434 ,1844--1843 ןוֿפ ָאטיד--(14/10899 +צ1
 תוצידי ךס ַא :'דנַא 'ווצ .1844 ןוֿפ 745 ,(רָאי ףוס ןזיב 24.19 ןוֿפ) 1843 רָאי ןוֿפ ןעגנובַײרש
 .לעב רענליוו, ןשיוװצ תקולחמ רעד ןגעװ ךיוא ןוא םישובלמ עשידִיי ןוֿפ רעַײטש ןגעוו
 .ןָאדרָאג לארשי 'ר ֿבר רענליוו ןטימ "לתיבה

 :דנעב 7 ןרעהעג עּפורג רעצטרעֿפ רעד וצ ,ך

 ;'דנַא 'ווצ ,'לב 92 ,200433 ,1827 ןוֿפ םיאצויה תור"ײנ סקנ9--414/1082 1
 ,"רָאבָאּפ , ןשידִיי ןטשרע ןגעװ ןלַאירעטַאמ

 רעקיטכיוו :13--6 ילב 'דנַא יווצ ,'לב 99 ,200432 ,1829 ןוֿפ ָא ט י ד--(14/10852 1
 ענליוו ןיא ןעניֹוװ וצ ןדִיי יד ןוֿפ טכער יד ןגעװ טכַאמ רעד וצ להק ןוֿפ לַאירָאמעמ
 ןָא םינומדק ןוֿפ רחסמ ןוא הכָאלמ טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ןוא

 .ילב 76 ,212431 1830 ןוֿפ ָא טיד--(14/1082 ןוז
 .עטַאמ : 'דנַא יווצ ,'לב 46 ,21531 (26116 ןזיב) ,1822 ןוֿפ ָאטיד--(31/3) 1/

 .סעילימַאֿפ 'דִיי עקידנרעדנַאװסיוא יד ןגעוו ןלַאיר
 עקיטכיו ןוֿפ סעיּפָאק ,'לב 134 ,202430 .1823 -- 1832 ןוֿפ ָאטיד--(3133

 :'דנַא 'װצ ,להק ןוֿפ סױרַא ןענַײז סָאװ ,ןעגנודנעוו
 .להקה-ישָאר 3 ןוֿפ ןלַאװ-סגנוצנַאגרעד ןוֿפ גנובַײרשַאב עכעלריֿפסױא :5--3 'לב
 רענליוו יד ןגעוו תועידי עכעלריֿפסױא טימ טכַאמ רעד וצ לַאירָאמעמ ;21-19 ילב

 ,תורֿבח 'דִיי
 .ענליוו ןיא ןבצל 'דִיי ןוֿפ תוצידי צשיטסיטַאטס :26--24 'לב

 ,רַעכיב ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד רעכיג ןיוש ןֿבָאה עּפורג רעד ןוֿפ עלידרעטַײװ יד ןֹוא דנַאב רעד 9

 ,ןצגנודגעו ענעמוקעגגָא יד רוציקב זיולב ןרירכסיגער עֵכְלִעוו

 (33) ןטפירש לשילַאטּפיה



 ויכרַא ןשלהק רענליוו ןוֿפ ןלײט ענענוֿפעג יד 546

 -גײא ןגעװ רַאצ םוצ להק רענליוװ ןיֿפ לַאירָאמעמ רעכעלריֿפסױא :110--99 ילב

 םד-תלילע ,ןדִיי ףיוא םילובלב ןוא תורצ עלַא טדערעגמורַא ןרעוו סע .ןדִיי יד ןענעדרָא

 םעד ןָא טֿפור להק ;טעברַאדרע ןוֿפ עגַארֿפ יד טלדנַאהַאב ךיוא טרעװ סע .וװ"זַאא

 ,(!ןטַײז עסיורג 20 רעביא) "גנורעלקֿפױא עצרוק ַא , לַאירָאמעמ

 .עגכיוה 'דנַא ןוא ןרָאטסינימ וצ להק ןוֿפ ןלַאירָאטעמ :רעטַײװ ןוא 110 'ילב

 .רַאצ םוצ גנודנעװ רעד טימ תוכַײש ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטלעטש

 .ילב 62 ,200431 ,1835 ןוֿפ ָאטיד--(31/52 1
 'לב 155 ,207433 ,1842 ןוֿפ ָאטיד--(14/11088 עז

 :דנעב 5 ןרעהעג עּפורג רעטֿפניֿפ רעד וצ ,ה

 ,ילב 136 ,217434 ,1829 - 1825 ןוֿפ ןטרָאּפסַאּפ ןוֿפ סקנּפ--(14/10692) }
 ,(רָאי ףוס ןזיב 241123 ןוֿפפ 1825 רָאי ןיא ןטרָאּפסַאּפ ןגעװ ןציטָאנ 12 :טלַאהטנַא
 .11.17 ןזיב) 1829 ןוֿפ 112 ,1828 ןוֿפ 402 ,1827 ןוֿפ 844 ,1826 רָאי ןוֿפ 2

 ןציטָאנ 623 :טלַאהטנַא ,ילב 221 ,209431 ,1837--1832 ןוֿפ ָאטיד--(14/1080 1
 ןוֿפ 753 ,1833 רָאי ןוֿפ 824 ,(רָאי ףוס ןזיב 26116 ןוֿפ) 1832 רָאי ןיא ןטרָאּפסַאּפ ןגעוו
 ,1837 ןוֿפ 589 ,1836 ןוֿפ 657 ,1835 ןוֿפ 658 ,4

 ןציטָאנ 552 :טלַאהטנַא ,,לב 45 ,2094631 ,1840--1839 ןוֿפ ָא טי ד--(14/1073 1
 .(/1.10 ןזיב) 1840 ןוֿפ 323 ,18329 רָאי ןיא ןטרָאּפסַאּפ ןגעוו

 ןציטָאנ 422 :טלַאהטנַא ,'לב 86 ,219634 ,1841-1840 ןוֿפ ָאטיד--(14/1087 ןש
 .1841 ןוֿפ 1226 ,(רָאי ףוס ןזיב /1:10 ןוֿפ 1840 רָאי ןוֿפ ןטרָאּפסַאּפ ןגעוו

 ןזיב ןציטָאנ 910 :טלַאהטנַא לב 61 ,207.33 ,1845 ןוֿפ ָא טיד--105/16 /
 .ןרָאװעג טכַאמרַאֿפ זיא להק ןעו ,,9

 .1809---1808 ןוֿפ דנַאב ןייא זױלב ָאד זיא עּפורג רעטסקעז רעד ןוֿפ ,ו

 24 ,1809 ,1808 תנׂש "תוריינ לע םיבותּכ 'יהש ןילאנרוז ,-- (14/1066) 1

 .ילב 6

 :דנעב 4 ןַארַאֿפ ןענַײז עּפורג רעטצעביז רעטצעל רעד ןוֿפ

 :טלַאהטנַא ,ילב 128 ,167421 ,1832--1829 ןוֿפ תולבק ןוֿפ ךוב--(14/1090 }
 ,1832 ןוֿפ 2300 ,1831 ןוֿפ 380 ,1830 ןוֿפ 420 ,(112 ןוֿפ) 1829 רָאי ןוֿפ ןציטָאנ 490 ךרעב

 ןציטָאנ 26 :טלַאהטנַא ,,לב 131 ,15620 ,1840--1832 ןוֿפ ָא טי ד--(14/1091 1

 ,1825 ןוֿפ 200 ,1834 ןוֿפ 300 ,1833 ןוֿפ 220 ךרעב ,(רָאי ףוס ןזיב 2411.6 ןוֿפ) 1832 רָאי ןוֿפ
 .(3/1.2 ןזיב) 1840 ןוֿפ 150 ,1839 ןוֿפ 200 ,1838 ןוֿפ 400 ,1837 ןוֿפ 300 ,1836 ןוֿפ 0

 250 ךרעב טלַאהטנַא לב 123 ,179420 ,1843--1840 ןוֿפ ָא טי ד--(14/1092 111
 .(24.17 ןזיב) 1843 ןוֿפ 500 ,1842 ןוֿפ 700 ,1841 ןוֿפ 550 ,(/1,10 ןוֿפ) 1840 רָאי ןוֿפ ןציטָאנ

 ןציטָאנ 206 :טלַאהטנַא ,'לב 91 ,170620 ,1845-1843 ןוֿפ ָא טי ד--(14/1094 14
 .0/1.29 ןזיב) 1845 ןוֿפ 428 ,1844 ןוֿפ 743 ,(רָאי ףוס ןזיב 24.18 ןוֿפ 1843 רָאי ןוֿפ

 ןוֿפ הלבק יד ייצילָאּפ רענליו יד טקיטעטשַאב 1845 9129 ןוֿפ עטַאד רעד טימ

 ןסילע ןטימ תוכַײש ןיא ןרָאװעג טקישעגוצ ריא ןענַײז סָאװ ,ןעלּפמעטש עשלהק ַײרד
 רענליוו ןעו ,טנעמָאמ סלַא ןעמעננָא רעבירעד ןעמ ףרַאד עטַאד עקיזָאד יד .להק םעד
 ןריטסיסקע וצ טרעהעגֿפיוא טָאה להק

 * }א =

 ,םורַא ןעמענ ,ןעגנולמַאז עדייב ןוֿפ דנעב 72 לּכה ךס ,ןלַאירעטַאמ ענענוֿפעג יד

 םירוקכ לַאצ יד ,1814 ןוא 1813 ןרָאי יד ץוחַא ,1845--1808 טַײצ יד ,ןעעז רימ יװ
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 ןלַאירעטַאמ יד ןענַײז ןטסלוֿפ םוצ .עקיסָאמכַײלג ןייק טינ זיא ןרָאי ערעדנוזַאב יד רַאֿפ

 .(סעּפורג סקצז ןוֿפ 1833 ןוא 1832 ,1829 ןרָאי יד ןוֿפ

 ענענוֿפעג יד ןוֿפ גנולײטצ צ יד טרירטסוליא עלעבַאט עטגײלעגַײב יד

 ןוא "מ, תויתוא יד .סעּפורג ןוא ןרָאי ערעדנוזַאב יד טיול ןלַאירצטַאמ

 ןוא "ויכרַא רעשיטָאטש , רעדָא "ויכרַא רעשהכולמ, ןטַײטַאב עלעבַאט רעד ןיא "ש,

 -עגעג ןוֿפ ןלַאירעטַאמ עשלהק ךיז ןעניֿפעג סע ןוויכרַא ייווצ יד ןוֿפ ןכלעװ ןיא ,ןָא ןזַײװ

 ןיא ןלַאירעטַאמ ןַארַאֿפ ןענַײז רָאי םעד ןוֿפ זַא ,טזַײװ "ש-|-מ,, .עּפורג ןוא רָאי םענעב

 : .ןויכרַא צדייב

 ג

 .גוזַאב ,להק ןוֿפ ןלַאירעטַאמ ןעניֿפעג ךָאנ ךיז ןלעװ סע זַא ,ןטכיר ךיז ףרַאד ןעמ
 .טשרָאֿפעגסױא ץלַא טינ ךָאנ זיא סע ּוװ ,ויכרַא ןשיטָאטש רענליוו ןיא סרעד

 הלשממ רעשיסור רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא להק רענליװ ןוֿפ םתוח

 1845 --- 1 1831 זיב
 (סײרג רעכצלריטַאנ ןיא גנונעכייצ) :



 עטכישעג :ַײנ עשידִיי לטעלב ַא

(1915--- 1917) 

 ףָאדנָאל שטיװָאשװָאמ דוד ןוֿפ

 ו

 ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג יד ןבַײרש ןלעװ טעװ סָאװ ,רעקירָאטסיה רעקידנעמוק רעד
 ףיוא ןסיוטשנָא ךיז טעװ ,1918-1914 המחלמ-טלעוו רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא דנַאלסור ןיִא
 ןבָאה ,טכַאמטלעװ רעד רַאֿפ טלגנַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םידדצ עדייב זַא ,טקַאֿפ םעד
 .עג יד ןוֿפ ֿבצמ ןקירעיורט םעד ןקעװצ-עדנַאגַאּפָארּפ ערעייז רַאֿפ ןצונסיוא טווּורּפעג
 עשידִיי יד דצ רעייז ףיוא ןעניװעג געוו םעד ףיױא ןוא דנַאלסור ןיא ןדִיי עטֿפדור
 ןערב ןטכער ןיא ןצנַאטשעג זיא עּפָאריײא . חרזמ .רעדנעל עלַארטיײנ יד ןיא סעיטַאּפמיס
 ןיא ֿבצמ רעשידִיי רעד ןוא ,גָאט ןדעי ןטיבעג ךיז ןבָאה ןצענערג ,ןטנָארֿפסגירק יד ןוֿפ
 רעדנעל עלַארטײנ יד ןיא עדנַאגַאּפָארּפ יד ,רעלַאֿפָארטסַאטַאק ַא ןעוועג זיא ןטנגעג יד
 רַאֿפ ;עלָאר עסיורג ַא סרעגַאל עדייב ןיא טליּפשעג המחלמ-טלצוו רעד ביײהנָא ןוֿפ טָאה
 עגַארֿפ יד ןיא םורַא ױזַא ןוא ,טייהנגעלעג עדעי טצונעגסיוא ןעמ טָאה קעווצ םעד
 םידדצ עדייב סָאװ ,עגַארֿפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןרָאװעג עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדַיי ןוֿפ
 .ריא טימ ןריסערעטניא ןעמונעג םיצולּפ ךיז ןבָאה

 .לַארטנעצ יד ןוא עטנַאטנַא יד סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ

 עלַארטיײנ יד ןיא טריֿפעג ןבָאה (םיֿפּתוש עריא ןוא דנַאלשטַײד) ןעגנוריגער עשִ;עּפָאריײא

 ַײברעד .הכרב-לזמ ַא ןעװעג עגַארֿפ-דִיי יד זיא ,עקירעמַא ןיא סרעדנוזַאב ןוא רעדנעל

 ןיא ןדִיי יד וצ דצ רעדנַא םעד ןוֿפ גנויצַאב יד טריקיטירק זיולב טינ דצ רעדעי טָאה

 טינ ךיוא ןבָאה רָאנ ,(דנַאלסור טריקיטירק ןשטַײד יד ןבָאה קרַאטש סרעדנוזַאב) רֿבע

 ןלעװ ייז ביוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,לַאֿפ ןיא ,אבהל ףיוא ןדִיי רַאֿפ תוחטֿבה ןייק טגרַאקעג

 ד ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא טריֿפעג ךיז ןבָאה דנַאנַאכָאנ רָאי ףניֿפ טעמּכ .ןַײז חצנמ

 =םולש ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןֿפױוא ןרעװ טרעֿפטנערַאֿפ לָאז עגַארֿפ עשידִיי יד ױזַא יו

 .ןרעװ טקידנערַאֿפ טעװ המחלמ יד יװ םעד ךָאנ ,סערגנָאק

 .ַאב עלַא טעמּכ ךָאנ ןענַײז טַײצ רענעי ןוֿפ ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה עשידִיי יד

 סָאװ ,רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידִיי יד ןוֿפ ןויכרַא יד ןיא ןבָארג

 *רַאֿפ טינ לָאמנייק םּתסֹה ןמ ןלעװ ייז ןוֿפ ךס ַא ;ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טריֿפעג ןבָאה

 זיא'ס סָאװ ,םעד ןוֿפ רעבָא .קיטכיו רעייז ןעוועג טלָאװ סָאד םגה ,ןרעװ טכעלטנֿפע

 טנַאקַאב ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיא זיא סָאװ ,םעד ןוֿפ ןוא ,ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ ןיוש

 רעקידנעמוק רעד רַאפ רענעלּפ ןוא ןעגנורעדָאֿפ עשידִיי יד זַא ,ןעז ןעמ ןעק ,ןרָאװעג

 ןעוװעג ןענַײז ,עּפָארײא-לַארטנעצ ןוא .חרזמ ןיא עגַארֿפןדִיי רעד ןוֿפ גנורעֿפטנערַאֿפ

 .יוא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןגעװ ןעצעדיא סװָאנבוד ףיוא טריזַאב

 : .עימָא נָא ט

 זיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק לייט ַא ןוֿפ טלַאהניא םעד ןבעגרעביא ָאד ליוו ךיא

 רעשילגנע רעד טימ דנַאלגנע ןיא רעטערטרַאֿפ עשידִיי יד ןשיװצ ןרָאװעג טריֿפעג
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 ןזַײװנָא ןוא דנַאלסור ןיא ןדִיי יד טימ רעטערטרַאֿפ עקיזָאד יד ןשיװצ ןוא גנוריגער
 ךיז רעטערטרַאֿפ עשידִיי יד ןבָאה ייז טימ סָאװ ,ןעגנורעדָאֿפ ןוא ןגָאלשרָאֿפ יד ףיוא
 ,סערגנָאק-םולש ןרַאֿפ ןעמוק ןבילקעג

 ,עגַארֿפ רעד ןגעוו ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ןוֿפ גנובַײרשַאב רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 -דנַאטש ןשירָאטסיה ןוֿפ זיא ,גנוריגער רעיײז טימ טריֿפעג ןבָאה ןדִיי עשילגנע יד סָאװ
 ןשילגנע ןוֿפ רעריֿפ ענעֿפורעג ױזַא עקיזָאד יד זַא ,ןזַײװּוצנָא טנַאסערעטניא טקנוּפ
 רַאֿפ טמיטשַאב ןיילַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוט-ללּכ עכַײר טַאלג ןעוועג טינ ןענַײז םוטנדִיי
 טֿפַאשרעיײטשרָאֿפ רעטנעקרענָא רעד ןוֿפ ןבילקעגסיוא ןעוועג ןענַײז ייז רָאנ ,טעטימָאק ַא
 ןוֿפ ןטַאטוּפעד יד ןוֿפ ָארויב } ,'סיטויּפעד ףָא דרַאָאב, םעד ןוֿפ ,םוטנדִיי ןשילגנע ןוֿפ
 "ךרַאָאב, ןוֿפ רעדילגטימ יד יװ ,"טנעמַאלרַאּפ , ןשידִיי.שילגנע םעד--ןדִיי עשיטירב יד
 .ָאמעד קיטכיר ןייק טינ זיא "סיטויּפעד ףָא דרַאָאב, רעד םגה ,ןֿפורוצנָא ביל ךיז ןבָאה
 ןימ ַא יװ טיױבעג ךָאד רע זיא ,רעגייטש םענרעדָאמ ַא ףיוא עיצוטיטסניא עשיטַארק
 ,רעדילגטימ 160 טעמּכ ןוֿפ ןענַאטשַאב 1918--1914 ןרָאי יד ןיא זיא ןוא ?טנעמַאלרַאּפ ,
 ןוֿפ וליֿפַא ןוא ,תוליהק עשידִיי ןעוועג רָאנ ןענַײז ס ּוװ ,דנַאלגנע ןקע עלַא ןוֿפ טקישעג
 .רַאּפ, רעקיזָאד רעד .סעינָאלָאק ןוא סנָאינימָאד עשיטירב יד ןוֿפ טעטש עטסקיטכיװ יד
 עיצידַארט ַא ךיז רעטניה טָאה ןוא 1760 רָאי טניז ,טנַאקַאב יװ ,ןיוש טריטסיסקצ *טנעמַאל
 תוֿפידר ןוֿפ ןדַײל סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדִיי יד ןוֿפ טכער יד רַאֿפ תונלדּתש ןוֿפ
 ידכב .(המודּכו עינעמור ןיא ,ָאקָארַאמ ןיא ,ַײקרעט ןיא ליּפשַײב םוצ ױזַא) תוריזג ןוא
 ,עיצוטיטסניא עקיזָאד יד ךיז טָאה ,רעטקַארַאכ ןוויטַאטנעזערּפער ריא ןקרַאטשרַאֿפ וצ
 .םורד ןיא תוליהק עשידִיי יד טימ ןבירשעגֿפױנוצ ,המחלמ רעד ןוֿפ ביײהנָא ןכָאנ ךַײלג
 ןדייר וצ טכַאמלוֿפ יד ןעמוקַאב ייז ןוֿפ טָאה ןוא עילַארטסױא ןוא עדַאנַאק ,עקירֿפַא
 .ָאלגנַא, רעד טימ ךַאמּפָא רעדנוזַאב ַא ךרוד ,ךיוא טָאה יז .ןעמָאנ רעייז ןיא ךיוא
 ןעוועג טינ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי עכַײרסולֿפנַײא עקינייא טריטּפָאָאק ? ,"ןָאשיײאיסָאסַא שִיושזד
 -רַאֿפ ןוֿפ טעברַא רעד רַאֿפ לעיצעּפס ,?טנעמַאלרַאּפ , ןקיזָאד םעד ןיא רעדילגטימ ןייק
 םעד ןוֿפ סרעציורָאֿפ יד .ןדִיי עשינעמור ןוא עשיליױּפ ,עשיסור יד ןוֿפ טכער יד ןקידייט
 ,"עטימָאק ןיערָאֿפ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןטקינײארַאֿפ ןקיזָאד
 רעד ןוֿפ ביהנָא ןיא) לעוימעס טרַאוטס רעס ןוא ערָאיֿפעטנָאמ דָאלק ןעװעג ןענַײז
 רעשיטקַאֿפ רעד ,ףלָאװ ןעיסול--רַאטערקעס-טּפיױה רעד ןוא (רעדנַאסקעלַא דוד---המחלמ
 עטסטבַאגַאב יד ןיֿפ רענייא ןעוועג זיא ףלָאװ ןעיסול .טעברַא רעצנַאג רעד ןוֿפ רעריֿפ
 טַאהעג טָאה ןוא קיטילָאּפ רעשידנעלסיוא ןוֿפ ןגַארֿפ ןיא דנַאלגנע ןיא ןטסילַאנרושז
 ןעוועג ןענַײז רעוט ַײרד עקיזָאד יד .טעברַא רעשיטילָאּפ ןיא טֿפַאשטינעג עקירָאיגנַאל ַא
 רענעי ןיא דנַאלסױא ןיא ןדִיי יד עגונב קיטילָאּפ רעשידִיי.שילגנע רעד ןוֿפ רעריֿפ יד
 +טעטימָאק רענָאדנָאל רעד ךיז טָאה לעוימעס טרַאוטס ןוא ערָאיֿפעטנָאמ ךרוד .טַײצ
 ןכעלנע ןַא טימ ךיוא רעטעּפש ןוא זירַאּפ ןיא ?טילצַארזיא סנַאילַא, רעד טימ ןדנוברַאֿפ
 ןבָאה יז ןוא ,?זס (04054 1102104 ןֿפורעג ךיז טָאה סָאװ ,עילַאטיא ןיא טעטימָאק
 רעד ןיא טירט עקיטכיװ עלַא ןגעוו ןדיײרוצֿפױנוצ ךיז ךעלגעמ טַײװ יװ ןעוועג םיּכסמ
 רעד ןוֿפ ןרָאװעג טנעקרענָא לעמרָאֿפ זיא טעטימָאק רענָאדנָאל רעד .קיטילָאּפ רעשידִיי
 רעשילגנע) "סיֿפָא ןיערָאֿפ, ןיא וליֿפַא ךיז טָאה טַײצ רעד טימ ןוא ,גנוריגער רעשילגנע
 זיא ףלָאװ .ל סָאװ ,גנוליײטּפָא עניילק עקילַײװטַײצ ַא טעדליבעג (םוירעטסינימ-ןרעסיוא
 .ריא טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ַא ןיא ןעוועג

 1 סגז0 0? 6מט1168.

 2 /אמע1ס-|סש198 /495001811ס8.
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 ןבױהעגנָא דנַאלסור ןיא ךיז ןבָאה סע ןעוו ,המחלמ רעד ןוֿפ בייהנָא ןכָאנ דלַאב

 רעקידֿברעמ-ןוֿפצ רעד ףיא ,ןטיבעגטנָארֿפ יד ןיא ןדִיי ףיוא תוֿפידר עכעלקערש יד

 ןוֿפ ןטנעמוקָאד טימ קעּפ ןעמוקַאּב ןביוהעגנָא טעטימָאק רענָאדנָאל רעד טָאה ,עיניל

 ףיוא ןעמָארגָאּפ עשירעטילימ יד ןגעװ ?גרוברעטעּפ ןיא '?ָארויב ןשיטילָאּפ, ןשידִיי םעד

 ןדִיי טקידלושַאב ןבָאה סָאװ ,ןטכירעג עשירעטילימ יד ןוא םישוריג-ןסַאמ יד ,ןדִיי

 יגנע םוצ טנעה יד ןיא ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד טימ ןעמוק .הדיגב ןוא שזַאנָאיּפש ןיא

 ןדַײ וצ גנּויצַאב ריא רַאֿפ גנוריגער עשירַאצ יד ןגָאלקרַאֿפ ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןשיל

 ףןדַָײ םעד ןיא ןשימנַײרַא ךיז לָאז גנוריגער עשילגנע יד זַא ,ןלעוּפסיױא ןוװּורּפ ןוא

 ןענוֿפעג טינ טעטימָאק ןשידִיי רענָאדנָאל םענוֿפ רעריֿפ יד ןבָאה ,דנַאלסור ןוֿפ קיטילָאּפ

 וצ ןעוועג המחלמ רעד ןוֿפ בײהנָא ןיא זיא עלָאר עשירעטילימ סדנַאלסור : ךצלגעמ רַאֿפ

 טגרָאזַאב ליֿפ וצ ןעװעג זיא דנַאלגנע ןוא ,העד ַא ןגָאז ןענעק ריא לָאז'מ זַא ,סיורג

 ץוח .גנוריגער עשיסור יד ןציײרֿפױא ןלעוו לָאז יז זַא ,המחלמ רעד ןוֿפ גנַאגסױא ןטימ

 טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,גרוברעטעּפ ןיא רעײטשרַאֿפ עשיטַאמָאלּפיד עשילגנע יד ןבָאה םעד

 ערעייז ןיא ,ןזַײרק עשיסור עלעיציֿפָא יד ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ןצנַאג ןיא ןענַאטשעג

 .כיר ןענַײז ןדִיי ןגעק ןעגנוקידלושַאב יד זַא ,טלייטעגטימ רדסּכ ןָאדנָאל ןייק ןטכירַאב

 יד ןדיײרוצנַײא ןטייקירעװש עטסערג יד טַאהעג ןבָאה רעוט עשידיי:שילגנע יד .עקיט

 עשיטַאמָאלּפיד עריא ןוֿפ ןטכירַאב יד ןביילג ליֿפ וצ טינ לָאז יז זַא ,גנוריגער עשילגנע

 .יוועג ַא ןיא ןטָארעג ןֿפלָאװ ןעיסול זיא טרּפ םעד ןיא ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא רעײטשרָאֿפ

 ןיא ןדִיי יד ףיא םילובליב יד זַא ,גנוריגער עשילגנע יד ןגַײצרעביא וצ סָאמ רעס

 .עשלַאֿפ סיוכרוד ןענַײז דנַאלסור

 גרוברעטעּפ ןיא עדַאסָאבמַא עשילגנע יד .אדֿבוע עטכַײל ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד

 וצ זיױלב טינ ןעװעג זיא עבַאגֿפױא ןַײז ןוא ,עשַאטַא-עסערּפ ןלעיצעּפס ַא טַאהעג טָאה

 יד זַא עז וצ ךיוא רָאנ ,דנַאלגנע ןוֿפ סַײנ ןגעװו ןעגנוטַײצ עשיסור יד ןרימרָאֿפניא

 טסַאּפ סע סָאװ ,סָאד רָאנ דנַאלגנע ןייק ןבַײרש ןלָאז דנַאלסור ןיא ןטסילַאנרושז עשילגנע

 זיא עשַאטַא רעקיזָאד רעד .ןענַאטשרַאֿפ יז טָאה רע יװ ,ןסערעטניא עשילגנע יד רַאֿפ

 .לַארענעג ןשיסור ןטימ ןוא :?ַאימערוו עיָאװָאנג רעד טימ ןדנוברַאֿפ גנע רצייז ןעוועג

 .ַאמ עשידִיי יד תעב ?,עיצַאמרָאֿפניא עצנַאג ןַײז ןפעש טגעלֿפ רע עכלעוו ןוֿפ ,בַאטש

 םוירעטסינימ-ןרעסיוא רעשילגנע רעד טגעלֿפ ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקנָא ןגעלֿפ ןלַאירעט

 יד ףיױא םַאזקרעמֿפױא םיא ןכַאמ ןוא דנַאלסור ןיא רָאדַאסַאבמַא ןַײז ןגצרֿפנָא ףּכיּת

 ,רצֿפטנע ןַא ןעמוקַאב עדַאסַאבמַא רעד ןוֿפ ךיז טגעלֿפ קידנעטש טצמּכ רעבָא ,ןטקַאֿפ

 ןענַײז ןדִיי ןגעק ןעגנוקידלושַאב יד זַא ,ןבירטעגרעביא ןענַײז ןגָאלקנָא עשידִיי יד זַא

 ןוא עלעיציֿפָא ףיוא ךיז ןֿפוררַאֿפ ןדִיי יד ביוא זַא ןוא ,טכַאמ רעד ןוֿפ טקיטעטשַאב

 יז זַא ,ןײלַא סָאד ןיוש טזַײװ ,ןענַאגרָא-רעטילימ עשיסור יד ןוֿפ ןטנעמוקָאד עמייהעג

 ,אֿפוג ייז ןקיטעטשַאב טימרעד ןוא ,ןטנעמוקָאד עמייהעג עקיזָאד יד ?סױרַא ןצנעֿבנג,

 יצרוג ,שַאמָאב) *עמוד , רעט4 רעד ןיא ןטַאטוּפעד עשידִיי יד ַײב ךיז טָאה המחלמ רעד רַאֿפ ךָאנ 5

 וצ ןעװעג זיא עבַאגֿפױא ריא סָאװ ,"רעוט-ללּכ עשידַיי ןוֿפ עיגעלָאק. ַא טעדליבעג (ןַאמדירֿפ ןוא שטיוו

 יד זיא רעסעּפש .ןדַיי וצ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,ןגַארֿפ עשיטילָאּפ יד ןטַאטוּפעד יד טימ םענײא ןיא ןעלדנַאהַאב

 עטידַיי יד טריֿפעגנָא טָאה ןוא ?ָארויב עשיטילָאּפ. ןעמָאנ םעד ןגָארקעג טָאה ,ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא עיגעלָאק

 יגעזורג .ָא ,ָאדױרב .א ,ןָאסמַארב .ל ,וָאקינײלַא .מ :ןעװעג ןענַײז ָארויב ןוֿפ רעדילגטימ .טעברַא עשיטילַאּפ

 .יד ע ר -- .ַא"א לעטּֿפעש .מ ,ןיגײרק .מ ,ןיקמורֿפ .י ,גרעבזָאילס .ה ,ר?װַאניװ .מ ,גרעּב

 גנע ןעװעג ןענַײז ןזַײרק עשיסור ערענָאיצקַאער עקיבלעז יד טימ זַא ,ןבעגוצ וצרעד ףרַאד ןעמ 6

 יװ ,סולֿפנַײא טימ ןעגנוטַײצ עשילגנע עסיורג עכלעזַא ןוֿפ ןטנעדנָאּפסערָאק דעדַארגָארטעּפ יד ךיוא ןדנוברַאֿפ

 --ןעגנוטַײצ יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ עדיײב יד ןענַײז ,1920 ןיא ,רעטעּפש ;-*טסָאפ-גנינרַאמ, ןוא *סמַײט , רעד

 יצסיטנַא ףרַאש טימ דנַאלגנע ןיא ןטָארטעגסױרַא ןֿפָא ?טסָאּפ.גנינרָאמ,, ןוֿפ ןעדסרַּאמ ןוא *סמַײט , ןופ ןָאטליװ

 .'ד ע ר -- .(לקיטרַא םוצ הרעה עטצעל רעזדנוא עז) קרעװ ןוא ןעלקיטרַא עשיטימ
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 עקיזָאד יד זַא ,רָאלק ןעװעג זיא סצ .תמא ןענַײז ןדִיי ןגעק ןפגנוקידלושַאב יד זַא

 .ןזַײרק עלעיציֿפָא טשיסור יד ןוֿפ טגָאזעגרעטנוא ןרצוװ ןטנעמוגרַא עשיטימעסיטנַא

 רעשיגרענע ריא ןיא ןצונוצסיוא ןענַאטשרַאֿפ טוג רעייז טָאה גנוריגער עשטַײד יד

 עוויסַאּפ יד ןה ,דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל יד ןה עטנַאטנַא רעד ןגעק עדנַאגַאּפָארֿפ

 *עגנָא , ךיז ןּבָאה ןשטַײד יד רעמ סָאװ ןוא .עגַארֿפ רעד ןיא עטנַאטנַא רעד ןוֿפ גנוטלַאה

 יד ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ יד ןַײז טגעלֿפ רערעװש ץלַא ,דנַאלסור ןיא "ןדִיי יד רַאֿפ ןעמונ

 ןוא ןשימנַײרַא ךיז לָאז יז זַא ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןוֿפ ןרעדָאֿפ וצ ןדִיי עשילגנע

 ,דנַאלסור ןיא תוֿפידר עשיטימצסיטנַא יד ןלעטשּפָא ןווּורּפ

 סרעדנוזַאב ,עדנַאגַאּפָארּפ רעד טָא ןיא גנוריגער רעשטַײד רעד ןֿפלָאהעגוצ קרַאטש

 "עשמירוהַאי,, יד ףיוא ןקריוו טווּורּפעג ןבָאה יז ןדִיי עשטַײד יד ןּבָאה ,עקירעמַא ןיא

 ןיא ןוא ,ןרַאסימע עלעיצעּפס ערעייז ךרוד ןוא עסערּפ ,ווירב ךרוד עקירעמַא ןיא ןזַײרק

 רַאֿפ גנומיטש ַא ןֿפַאש וצ דנַאלסור ןיא ֿבצמ םעד רעביא ןטָארעג ייז זיא סָאמ רעסיורג ַא

 רעדָאו דנַאלשטַײד ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןדִיי יד ? .דנַאלשטַײד

 עטַאוװירּפ ךרוד ןַײז עיּפשמ טוּורּפעג ןּבָאה--ןרעטלע ערעייז רעדָא ןיילַא---(ךַײרטסע

 רַאֿפ-ןכב ןוא דנַאלסור ןגעק דנַאלגנע ןיא דנַײרֿפ עשידִיי עכעלנעזרעּפ ערצייז וצ ווירב

 םענַײז וצ ףיש ֿבקעי ןוֿפ ווירב ַא טנַאקַאב רימ זיא ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא ,דנַאלשטַײד

 .רַאֿפ.ןסַאמ עכעלקערש יד ןוֿפ ןערב ןטכער ןיא) 1915 ינוי ןוֿפ ןָאדנָאל ןיא דנַײרֿפ ַא

 ןיא ,(ןטיבעגסגירק יד ןיא ןדִיי עשיסור יד ףיוא ןעמָארגָאּפ עשירעטילימ ןוא ןעגנובַײרט

 טקילֿפנָאק ןכעלקערש םעד ןיא זַא ,ןגָאז ןוא ןֿפָא ץנַאג ןַײז לצװ ךיא ,, :טבַײרש רע ןכלעוו

 סָאװ ,םעד תמחמ רָאנ טינ ,דנַאלשטַײד ןוֿפ דצ םעד ףיוא ךיא ןיב (ּפָא טציא ךיז טליּפש סָאװ)

 רָאנ * ,טעװעדָאהעגֿפױא ןטרָאד ךיז בָאה ןוא דנַאלשטַײד ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג ןיב ךיא

 טבעלעג ןרעטלצרוא ןוא ןרעטלע ענַײמ ןֿבָאה רעטרעדנוהרָאי ליֿפ סָאװ ,רַאֿפרעד ךיוא

 זומ ךיא ןוא דנַאלגנע ןגעק טינ רָאג ןתמא רעד ןיא ןיב ךיא .,.דנַאל ןקיזָאד םעד ןיא

 ןיא ןבָאה ,ןדִיי רַאֿפ טײהַײרֿפ סרעדנוזַאב ,טײהַײרֿפ ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ זַא ,ןבעגוצ

 רעבָא .דנַאלשטַײד ןוֿפ יװ ,דנַאלגנע ןוֿפ ןענוװעג רעמ ןדִיי טַײהנעגנַאגרַאֿפ רעד

 סָאװ ,םס םעד תמחמ -- עגַארֿפ ַא ךָאנ ןיא טֿפנוקוצ רעד ןיא ךיוא ןַײז ױזַא טצוו יצ

 יד וצ דנַאלגנע ןוֿפ גנוָיצַאב רעד ןיא ןסָאגעגנַײרַא טָאה דנַאל סור טימ גנודניברַאֿפ יד

 ךַײא ןלעװ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עטקורדעג טעקַאּפ רעדנוזַאב ַא ןיא ךַײא קיש ךיא ,ןדַיי

 טייקכעלנעזרעּפ רעדנַא ןַא ךיוא .,,"ןיימ ךיא סָאװ ןרעלקֿפױא ווירב ןַײמ רעדייא רעסעב

 רעשיערבעה רעד ןוֿפ רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער רעד -- םוטנדִיי רענַאקירעמַא םענוֿפ

 ןבירשעג ךרעל טַײצ רענעי ןיא טָאה--? ןיײטשנזַײא .ד .י "לארשי רצוא , עידעּפָאלקיצנע

 דנַאלגנע ןשיװצ ןעגנַאגעגנָא טלָאװ המחלמ יד ביוא.., :דנַאלגנע ןיא דנַײרפ ַא םענַײז וצ

 דנַאלגנע ןוֿפ דצ ןֿפױא ןעוװעג סיוועג ןעקירעמַא ןיאו ןדִיי יד ןטלָאװ ,דנַאלשטַײד ןוא

 ןזומ ,ףּתוש סדנַצלגנע זיא ,רַאברַאב רעלַאטנעניטנָאק רעד טָא ,דנַאלסור יוװ תויה רעבָא

 דנַאלסור (ןשירַאצ) ןוֿפ ןברוח םעד ןיא .דצ סדנַאלשטַײד ףיוא ןַײז ןדִיי עשילגנצ-טינ יד

 ךיא .גנוקיטכערַאבכַײלג ןעמוקַאב ןלעוװ ןדִיי עשיסור ?ד זַא ,גנונעֿפָאה עקיצנייא יד טגיל

 ךיוא דנַאלגנע טעװ דנַאלסור טימ גנודניברַאֿפ רעקידתועשר ריא רעביא זַא ,ארומ בָאה

 ןוא עלעטימ יד ןיא רקיע רעד ,עקירעמַא ןיא גנומיטש רעשטַײדָארּפ רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא 7

 ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַארגימיא יד טליּכשעג ןבָאה ,םוטנדַיי רענַאקירעמַא םענוֿפ ןזַײרק.סקלָאֿפ יד ןיא

 ןבָאה ןזַײרק *עשמידוהַאי, ערעכעה יד ןיא ;ךַײרטסע טימ ןדנוברַאֿפ טליֿפעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןוא עיצילַאג

 .'ד צ ר -- .דנַאלשטַײד ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד עלָאר ַא טליּפשעג

 -קנַארֿפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ּפָארטנַאליֿפ ןוא טסיטנַאניֿפ רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב ,ףיש ֿבקעי 5

 .'ד ע ר --- .עקירעמַא ןײק טרירגימע ,רָאי 18 וצ ,טײהרעגנוי טָאה ןוא (184/) טרוֿפ

 רָאי 1/ וצ ןיוש רעבָא ,(1855 ןיא) עינרעבוג רעצעלדעש ןיא ןריובעג זיא ןײטשנזַײא דוד.הדוהי 9

 יד ע ר -- .ןבעל ץנַאג ןַײז טבעלעגּנָא טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןיײק טרירגימצ
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 ,טַײצ רענעי ןיא ןעוועג ךָאנ זיא סָאד זַא ,ןקרעמַאב וצרעד ףרַאד ןעמ .,.*הלּפמ ַא ןדַײל
 דצ ןֿפױא - המחלמ רעד ןיא ןטצרטוצנַײרַא טכַארטעג טינ וליֿפַא ךָאנ טָאה עקירצמַא ןצוו

 יד ןיא סרעדנוזַאב ,דנַאלגנע וצ גנויצַאב יד ךיז טָאה רעטעּפש ;עטנַאטנַא רעד ןוֿפ

 .טרעדנעצג ,ןזַײרק עקיזָאד

 יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןזױצנַארֿפ ןוא רעדנעלגנע יד רַאֿפ זיא 1915 רָאֵי ןיא ןיוש

 ןענַײז עטנַאטנַא רעד וצ רעדנצל עלַארטײנ ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא עקירעמַא ןיא גנויצַאב

 יד ןיא ןעגנומיטש יד טליּפשעג ָאד ןבָאה עלָאר עסיוועג ַא זַא ןוא ,עטלַאק רעייז ןרָאװעג

 רַאסימע ןַא עקירעמַא ןייק ןקיש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב רעבירעד זיא סע ,ןזַײרק עשידִיי

 רענַאקירעמַא םעד ףיוא ןַײז עיּפשמ ןװּורּפ ןוא עגַאל יד ןרעלקֿפױא לָאז סָאװ ,ןדִיי ַא

 אמּתסמ ןלעװ טַײצ רעד טימ .עטנַאטנַא רעד וצ גנולעטש ןַײז ןרעדנע לָאז סע ,םוטנדִיי

 ןעגנערבסױורַא ןלעװ ןוא ןרעװ טכעלטנֿפערַאֿפ עיסימ רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןלַאירעטַאמ יד

 יד ןוֿפ ןעגנומיטש יד ףיוא העּפשה רַאֿפ ףמַאק םעד ןגעװ ןטקַאֿפ עטנַאסערעטניא רעייז

 רעשידִיי רעד .םידדצ עדייב ןוֿפ טריֿפעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,ןדִיי רענַאקירעמַא

 רעשיטילָאּפ ןוא רעטנרעלעג רעזירַאּפ רעטנַאקַאב רעד ,עטנַאטנַא רעד ןוֿפ רַאסימע

 ןביא רעד ףיוא ןסיוטשעגנָא עקירעמַא ןיא ךיז טָאה ,שַאב רָאטקיװ רָאסעֿפָארּפ ,רעוט

 טָאה שַאב רָאטקיװ .ןזַײרק עשידִיי עכַײרסולֿפנַײא יד ןוֿפ גנולעטש רעטריזירעטקַארַאכ

 שיושוד ןעקירעמַא, םעד ןוֿפ רערִיֿפ יד טימ ,טַײז ןייא ןוֿפ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא טריֿפעג

 ןוא ,ערעדנַא ןוא קעמ ןַאילוי רעטכיר ,רעלדַא סורייס ,לַאשרַאמ ול טימ -- ?עטימָאק

 ,סעיצַאזינַאגרָא .רעטעברַא עשידִיי יד ןוֿפ רעריפ יד טימ - טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ

 סָאװ ,ווירב ַא ןוֿפ .המודּכו ?סטרעװרָאֿפ ןטימ ,"ןטֿפַאשקרעװעג עטקיניײארַאֿפ , יד טימ

 עשיטַארקָאמעד עשידִיי יד זַא ,ןעז וצ זיא ,קרָאי-וינ ןוֿפ ןבירשעג טלָאמעד טָאה רע

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןגעק ףרַאש טמיטשעג ןעװעג טלָאמעד ןענַײז עקירעמַא ןיא ןזַײרק

 :רַאֿפ עשיטַאמָאלּפיד יד ךיוא ןבָאה קיטַײצכַײלג .ןדִיי עגונב קיטילָאּפ ריא רַאֿפ סרעדנוזַאב

 ןדִיי רענַאקירעמַא יד זַא ,ןָאדנָאל ןייק ןדלָאמעג ןָאטגנישַאװ ןיא דנַאלגנע ןוֿפ רעטערט -

 ןעמ ןוא ,דנַאלסור טימ תוֿפּתוש ריא רַאֿפ דנַאלגנע וצ טמיטשעג ךצלדנַײרֿפ טינ ןענַײז

 ןשידִיי םעד .םוטנדִיי ןשילגנע םענוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןסיוו טזָאלעג םעד ןגעװ טָאה

 לֹּכ זַא ,טרעלקרעד ןזַײרק עשידִיי-שינַאקירעמַא יד ןיא ןעמ טָאה עקירעמַא ןיא רַאסימע

 עשיזיוצנַארֿפ ןוא עשילגנע יד ןוא ןטלַאהנָא ןלעװ דנַאלסור ןיא ןדִיי ףיוא תוֿפידר יד ןמז

 טעװ ,ןלעטשּפָא תוֿפידר יד לָאז יז זַא ,רעשיסור רעד ַײב ןלעוּפ טינ ןלעװ ןצגנוריגער

 וס ןרעדנצ טינ ןדִיי רענַאקירעמַא יד ןוֿפ גנומיטש יד ךיז

 עטנַאטנַא רעד ןוֿפ רַאסימע רעשידִיי רעד סָאװ ,רעֿפטנע םצד ןוֿפ טַאטלוזער רעד

 ןוֿפ ןרָאװעג טכַצמעג זיא סָאװ ,גָאלשרָאֿפ ַא ןעװעג זיא ,עקירעמַא ןוֿפ טכַארבעג טָאה

 .עטנַאטנַא ַײרד יד זַא ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןדִיי עשילגנע יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד

 ןדנעוו תוֿפּתושב ןוא ןדיײרֿפױנוצ ךיז ןלָאז (עילַאטיא ןוא ךַײרקנַארֿפ ,דנַאלגנע) ןעגנוריגער

 ,טצטימָאק ןשידִיי רענָאדנָאל םעד טגײלעגרָאֿפ טָאה גנוריגער עשילגנע יד .דנַאלסור וצ ךיז

 ןקִיורַאב טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןעגנורעדָאֿפ יד ןוֿפ םַארגָארּפ ַא ןטעברַאסיוא לָאז רע זַא

 ןט15 םעד .אֿפוג דנַאלסור ןיא ןוא רעדנעל עלַארטײנ יד ןיא טײקכעלטנֿפע עשידִיי יד

 ,ןעגנולדנַאהרעטנוא עקיזָאד יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ,ףלָאװ ןעיסול ךיז טָאה 1916 ינוי

 רעביא ביג ךיא) ווירב ןקידרעטַײװ םעד טימ םוירעטסינימ-:ןרעסיוא ןשילגנע םוצ טדנעוװעג

 : (רוציקב

 ןטייקירעװש עסיורנ טֿפַאשדַאֿפ עגַארֿפ עשידִיי יד זַא ,ןגָאז ןֿפָא רעטציא ןיוש ןעק ןעמ.

 יז .עטנַאטנא רעד ןוֿפ רעדנעל יד ןיא תוליהק עשידִיי יד ןוא עטנַאטנַא דעד ןוֿפ ןעגנורינער יד

 ײלָאד עקיטכיװ רעײז ךס ַא לעיצנעדיֿפנָאק ןעמוקַאב ןדִיי רענַאקירעמַא יד ןבָאה טַײצ רענעי וצ 0

 תוֿפידר ןוא םישוריג ,ןעמָארגָאּפ עשירעטילימ יד ןגעװ ,םירוקמ עלעיציֿפָא ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמ

 .'ד ער -- .לקיטרא םונ הֿפסוה רעזדנוא ןיא רעכעלריֿפסיוא עז םעד ןגעװ ;דנַאלסור ןיא ןדִיי ףיוא
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 סרעדנוזַאב ןוא רעדנעל עלַארטיינ יד ןיא תוכולמ:עטנַאטנַא יד ןנעק טפַאשדנַײּפ 8 טקעװרעד טָאה

 ןוֿפ רעדנעל יד ןיא ןדִיי יד טנניוװצ יז ןוא ,ןדִיי ןָאילימ 3 םורצ ןבעל סע ּוװ ,עקירעמא ןיא

 ליֿפ ײז טֿפַאשרַאֿפ סָאװ ,קיטילָאּפ א--ןטקַאֿפ עמַאזיורג ןגַײװשרַאֿפ ןוֿפ קיטילָאּפ א וצ עטנאטנא רעד

 יםולּש יד ןביײהוצנָא טייצ יד א טעוװ'ס ןעוװ ,רעסעדנ ןרּעװ ךָאנ ןלעװ ןטייקידעווש יד .ןֵייַּפ

 -ענסיוא טציא ןיוש לָאז ענַארּפ עקיזָאד יד זַא ,רָאֿפ ףלָא ןעיסול טניײל רעבירעד .-ןעגנולדנַאהרַאֿפ

 יד ןוֿפ ןטרַאװרעד ןדִיי יד 0 םעד ןוֿפ קילברעביא ןַא טינ טַײז ןַײז ןוֿפ רע :ןרעוװ טשרָאֿפ

 רעטנוא ךיז ןעניֿפעג רעדנעל עלַארט ײנ יד ןיא ןדִיי יד. :ןעננולדנַאהרעטנוא עקידנעמוק

 ןיא עיצַאוטרס עיינ א ןעױבֿפױא טעוװ סערגנַאק:םולש רעד זַא ,קנַאדעג םעד ןוֿפ סולֿפנַײא םעד

 ייז ןוא ,טייקיטכערעג רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ ,רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ דוסי ןֿפױא עּפָארייא

 עלרֿפ רעייז דנַאלסור ןוֿפ ןדִיי ןָאילימ ןביז יד רַאֿפ ןרעכיז טעוװ סעדננָאק רעד זַא ,רעבירעד ןֿפָאה

 טריטקעּפסער ןלָאז ןדִיי עשינעמור יד ןוֿפ טכער יד זַא ,רַאֿפרעד ןנרָאז טעוו רע זַא ,עיצַאּפיסנַאמ

 ןדִיי יד .ןרעװ טקידירֿפַאב ןלָאז עניטסעלַאּפ ענונב ןדִיר ןוֿפ ןעגנובערטש עסיוועג זַא ןוא ןרערד

 ,ןַײז חצנמ ןלעוו תוכולמ:עטנַאטנַא יד בידא זַא ,טונ ץנַאנ ןעײטשרַאֿפ ךַײרקנַארֿפ ןוא דנאלננע ןוֿפ

 (םיֿפּתוש-רעגיז יד ןוֿפ ענייא ןַײז טעוו סָאװ) דנַאלסּוד ןריטקיד וצ ןַײז ךעלנעממוא ייז רַאֿפ טערד

 ןצונסיוא ןלעוו ןשטייד יד זַא ,טינ קֿפס ןייק זיא סע רעבָא ,ןדִיי ענונב קיטילָאּפ ריא ןרעדנע וצ

 ןבָאה ליז סָאװ ,סעירָאטירעט עלַא יד ביוא זַא ,טקַאֿפ םעד ףיוא ןזײװנָא ןלעוװ ןוא עיצאוטיס יד

 ,ד:ַאלסור וצ קידוצ ןרעקמוא ךיז ןלָאז ,ןליוּפ סרעדנוזַאב ,דנַאלסדר ןוֿפ ןעמדנענּפָא קילירווטללצ וליֿפַא

 ןעננוצענעדנַאב עשרסור יד ןוֿפ טַײרֿפַאב שיטקַאֿפ ןבָאה ייז ןעמעוו ,ןדִיי יד זַא ,ןטַײטַאב סע טעוו

 שיטקַאֿפ ןבָאה רעכַײרטסע יד סדעדנוזַאב ןוא ןשטַײד יד) עיצַאּפֹוקַא רעייז ןוֿפ טַײצ רעד ןיא

 .נַיירַא קירוצ ןלעו ,(ןטיבעג עטריּפוקֶא יד ןיא ןדִיי רַאֿפ ןעגנוצענערגַאב עשיסור יד טֿפַאשענּפָא

 ...ךעלטרַאװטנַארַאֿפ רַאֿפרעד ןַײז טעװ עטנַאטנַא יד ןוא ,:ירעֿפַאלקש דעשיסור רעטלַא רעד ןיא ןלכ

 ללַארטילנ יד ןוֿפ ץנערעֿפנַאק 8 ןֿפורוצֿפײונוצ ננורינער רענַאקירעמַא יד ךיז טבַײלק םעד ץוחא

 רעד ףיוא ןרעוװו טלדנַאהַאב ןֿפרַאד סָאװ ,ןנַארֿפ ןוֿפ םַארנָארּפ 8 ןטעברַאוצסיױא ידּכ רעדנעל

 עטנאטנא רעד ןנײלרָאֿפ יז ןלעוו ריא ןוֿפ ךמס ןֿפױא סָאװ ןוא ץנערעֿפנַאק-םולש רעקידנעמּוק

 ,קיטכיוו ןעדוענ טלָאװ רעבירעד ...המהלמ יד ןלעטשוצּפָא תוכולמ עערעּפָארײא-לַארטנעצ יד ןוא

 זַא ,דנַאלסוד יב ןלעוּפסױא תוהוּכ עטקינײארַאֿפ טימ ןלָאז עילַאטיא ןוא ךַײדקנַארֿפ ,דנַאלגנע זַא

 --ךעלנעמ ביוא ןוא ,ןקידנע ךיז טעוװ המחלמ יד רעדייא ךָאנ ,ןדִיי רַאֿפ סעמרָאֿפעד ןריֿפכרוד לָאז יז

 ןרֿפ ןעמָאנ ןיא םלָאװװ ןעיסול רָאֿפ טנייל ,עבַאנֿפױא עקיזָאד וד ןרעטכינלרַאֿפ וצ ידכב .*דלַאב עקַאט

 ךיוא ןוא דנַאלסור ןיא ןדִיי רַאֿפ סעמרַאֿפער ןוֿפ םומינימ ַא טעטימַאק ןשידיי:שילגנע םעד

 .םיטרּפ ערעדנַא ןיא ןדִיי ןקידירֿפּצב ןלָאז סָאװ ,ןעננורערָאֿפ ערעדנַא עקינייא

 .אבכיילנ (2 :ןדִיי עשיסוד יד ןוֿפ עיצַאּפיסנַאמע עלרֿפ (1 :זיא םומינימ רעקיזָאד רעד

 ;טיקירעהעגננַא-הכולמ דעיײז ןטיײבמוא ןלעוו סָאװ ,סעירָאטידעט עלַא יד ןיא ןדִיי דַאֿפ גנוקיטכער

 ייז רַאֿפ יי ןוא עניטסעלַצּפ ןריזינָאלָאק וצ ןדִוי רַאֿפ ןטיײקכעלנעמ עסיווענ (3

 11 .דנַאל םעד ןיא

 רעשידִיי רענָאדנָאל רעד טָאה ןעגנורעדָאֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ לייט ןשיסור םעד

 ןוא ןֿפָארטעג ךיז טָאה רעײטשרַָאֿפ ַא רענַײז יו ,םעד ךָאנ טעברַאפגסױא טעטימָאק

 יד ,1916 רעמוז ןדִיי עשיסור יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפַא טימ םלָאהקָאטס ןיא טדערעגֿפױנוצ

 ;םַארגָארּפ-םומינימ ַאזַא וצ סמיטשענוצ ןבָאה םוטנדִיי רעדַארגָארטעּפ ןוֿפ ןזַײרק עקידנריֿפ

 ,טֿפָאהעג טינ ןבָאה ייז זַא ,רעװש ױזַא ןעװעג זיא דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ֿבצמ רעד

 טריֿפעג טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,סעיסוקסיד יד ןיא רצֹבַא .רעמ ןלעוּפטױא ןענצק לָאז ןעמ

 =סיוא ךיז טָאה ,עסערּפ רעשידִייי-שיסור רעד ןיא ןוא ןזַײרק עשיטַארקָאמעד יד ןיא ןרָאװעג

 .עימָאנָאטיוא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ םַארגָארּפ ַא--םַארגָארּפ ערעטיירב ליֿפ ַא טריזילַאטסירקעג

 זיא (םוירעטסינימ.ןרעסיוא ילגנע) -סיֿפָא ןיערָאֿפ  ןטימ ףלָאװ ןעיסול ןוֿפ ץנעדנָאּפסערָאק יד 1

 ,ןרָאי ענעי רַאֿפ (טעטימָאק רעשידַיי רענָאדנָאל) ?עכימָאק ןיערָאּכ, ןוֿפ ןטכיוַאב יד ןיא טקורדענּפָא זַײװלײט

 .תואיצמה-רקי רצסיורג ַא טציא ןענַײז ןטכיוַאב עקיזָאד יד רעבָא
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 ןיא טֿפַאשלעזעג רעשיֿפַארגָאנטצ-שירָאטסיה רעשידִיי רעד ןיא זיא 1915 רַאורבצֿפ

 טנעיילעג טָאה װָאנבוד .ש רעכלצוו ףיוא ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ןעמוקעגרָאֿפ דַארגָארטעּפ

 ןיוש טָאה ןלוּפ .ןלױּפ ןיא עטכישעג רעשידִיי רעד ןוֿפ ןעלּכה-ךס יד ןגעװ טַארעֿפער ַא

 רעשיטילָאּפ ַא ןוֿפ גָאװצ םעד גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ ןעמוקַאב טַאהעג טלָאמעד

 ןקיזָאד םעד ןכירטש עניימצגלַא ןיא רעביא ָאד ביג ךיא ,המחלמ רעד ךָאנ עימָאנָאטױא

 רימ ַײב זיא סָאװ ,רעקירָאטסיה ןֿבושה רעצזדנוא ןוֿפ טַארעֿפער ןטנַאסערעטניא רָאג זיב

 ןעגנורילומרָאֿפ עשיטערָאעט ןוא תוחנה עשירָאטסיה עקיזָאד יד רעטניה ;טריטָאנרַאֿפ

 דנַאלסור ןיא ןדִיי יד ןוֿפ לרוג םעד ןגעוו עגַארֿפ עטערקנָאק עקידנענערב ַא טקעטשעג טָאה

 ,ןלױּפ ןוא

 ייווצ ןיא ןרעוו טלייטעגנייא ןעק -- ווָאנבוד טנָאזעג טָאה - ןליױּפ ןיא עטכושעג עשידִוי יד

 ןדִיי יד ןעוו ,טַײצ רעד ןוֿפ ןָא ךיז טבייה הֿפוקּת-- עגנַאל -- עטשרע יד .תוֿפוקּת עכַײלג טינ

 זיב ךיז טיצ ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטנצַײרד ןיא - ןלױּפ ןיא טצעזַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה

 ,טַײצ יד םורַא טמענ הֿפוקּת עטייווצ יד .1795--1779 ןליוּפ ןוֿפ ןעגנולייטעצ יד ןוֿפ טייצ רעד

 טָאה ןליּפ רַאֿפ ןעװ ,נָאט ןקיטנַײה ןזיב ךיז טיצ ןוא ,הכולמ סיוא ןרָאװעג זיא ןליױּפ ןעוו

 ייווצ עקיזָאד יד ןענעק טקנוּפדנַאטש ןשידִיי ןוֿפ .עיצַארװַאטסעד ןוֿפ גנונעֿפָאה יד טנַײשעגֿפיוא

 .םוטנדִיי םענרעדָאמ ןוֿפ עיצולָאװע רעד ןיא סיזעטיטנַא ןוא סיזעט ַא יו ןרעוו טנכיײצַאב תוֿפוקּת

 ןדִיי יד ןלעװ ,זעטניס ןקיטכיר ַא וצ ןכיירגרעד ןוא עימָא ניטנַא עקיזָאד יד ןקיטַײזַאב וצ רדּכ

 .ףמַאק ןרעוװע ַא ןריֿפ ןזומ

 .ָאטיױא ענעגייא ריא טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצַאנ ַא ןעוװעג ןדִיי יד ןענַײז ןלױּפ ןטלַא ןיא

 .ענצעזענ עסיוועג ַא ןוא ןטכירעג עמָאנָאטױא עריא ,עיצַארטסינימדַא עטסקיניײזװעניא ןוא עימָאנ

 רעד זיא סָאד -- טַאהעג טינ טכער ןייק ןדִיי ןבָאה רענריב סלַא דעבָא ,טייקידנעטשבלעז עשירעב

 םעד יײז ןעמ טקיליוװַאב ,סיזעטיטנַא ןוֿפ הּכוקּת רעד ןיא ,עידַאטס רעטייװצ רעד ןיא .סיזעט

 :ָאיצַאנ רעיײז ןוֿפ ןנָאזּפָא ךיז ןלָאז ייז זַא ,יַאנּת םעד רעטנוא רָאנ רעבָא ,רעגריב ןוֿפ סוטאטס

 גנורעדָאֿפ אזא .ןקַאלָאּפ יד טימ ךיז ןסינֿפױנוצ ןוא טײקיטרַאנגײא ןוא טײקטרעדנוזענּפָא רעלַאנ

 ןוא רעטקעריד ַאזַא טימ טלעטשענ טינ עיצַאּפיסנַאמע ןוֿפ דנַאל דעדנַא ןייק ןיא ןדִיי יד ןעמ טָאה

 יוזַא ןײלַא ןבָאה סָאװ ,ןקַאלַאּפ יד דצמ גנווצַאב עקיזָאד יד .ןליוּפ ןיא יוװ ,טייקברַאה רעשודיֿפב

 זיא ,טקנוּפד:ַאטש ןשידִיי םעד ןײטשרַאֿפ טלָאזעג ןבָאה סָאװ ןוא תוֿפידר ןוֿפ ןטילעג רעווש

 ירזַא זיא ןדִיי וצ גנויצַאב יד ןוא ןליוּפ ןיא טקילֿפנָאק רעקיטציא רעד סָאװ ,םעד ןיא קודלוש

 טעוװ פמאק ןקיזָאד םעד ןוֿפ זַא ,טגָאזעג רעטַײװ ווַאנבוד .ש טָאה ,טֿפָאה רע .ןרָאװעג טֿפדַאשרַאֿפ

 געור םעד ןזַײװנָא טעוו :נולקיװט:ַא עקיטֿפנוקוצ יד .עטניזַאב ַא סױרַא טינ קלאפ עשידִיי סָאד

 ןעגנערב טעװ סָאװ ,זעטניס ןשירָאטסיה םוצ נעוװ םעד--סיזעטיטנַא םעד ןוא סיזעט םעד ןשיװצ

 ןלַאנַאיצַאנ םעד ןקיטסעֿפרַאֿפ ךיוא טעװ רָאנ ,טײהַײרֿפ עכעלרעגריב ןוא טכער עכִיולנ זיולב טינ

 .טרַאה יוזַא טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא רַאֿפ עימָאנָאטיוא רעלַאנָאיצ ַא2 ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא םויק

 .טייקכעלנעזרעּפ עשירָאטסיה ןַײז טקידײטרַאֿפ קיקענ

 ,"עמוד , רעד ןוֿפ רעדילגטימ עשידִיי עלַא ןעװעגַײב ןענַײז גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא

 ןעגנוטכיר ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ רעיײטשרָאֿפ ,יָארויב ןשיטילָאּפ ןשידִיי, ןוֿפ רעדילגטימ יד

 ױזַא רעװַאניװ .מ רעציזרָאֿפ רעד טָאה עיסוקסיד רעגנַאל ַא ךָאנ .םלוצ רעסיורג ַא ןוא

 ןרָאװעג טכַאמעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעלקרעד יד ןוֿפ גנוטַײדַאב ענײמעגלַא יד טרילומרָאֿפ

 רעד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג עשיטילָאּפ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד דצמ

 : טקילײטַאב גנולמַאזרַאֿפ

 טַײװ טציא ןעייטש ןוא ןענַאטשעג ןענַײז ןליוּפ ןיא קיטילָאּפ רעשידִיי רעד ןוֿפ דעריֿפ יד

 לױּפ ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,םיאנּת עשיטילָאּפ יד ןענַײז םעד ןיא קידלוש ;ןסַאמ יד ןוֿפ

 יב ןסקַאװעגסיױא זיא סָאה ,עינַאלָאעדיא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןוֿפ ךשמ

 .םיאנּת עקיזָאד יד
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 ןקַאלָאּפ יד ַײב ןֿפַאעעג ןבָאה ננוקירדרעטנוא ןוא (ננוריגער רעשירַאצ רעד דצמ) םוֿפידר יד

 -- ךארּפש ןוֿפ טיבענ ןֿפױא סרעדנוזַאב ,דמעדֿפ זיא סָאװ ,ץלַא וצ טַײקידװעריּפש עכעלקנערק ַא

 ןדיװטעי וצ עיציזַָאּפָא ערעטיב יד טמַאטש ןוֿפרעד .ןטרעד עלַאנָאיצַאנ עלַא ןוֿפ ןטסקיליײה םעד

 ןעווענ טלָאװ סָאװ ֿבצמ ַא--סעּפורג עקיכַאדּפש-שרעדנַא ןריטסיסקע ךיוא ןֿפרַאד ןליוּפ ןיא זַא ,קנַאדעג

 .ברעמ ןרֿפ רעדנעל עלַאנָאיצַאנ:ךעלטיײהנייא יד ןיא טריטסיסקע סָאװ ,רעד יוװ שרעדנא ןוא ןַײנ

 .נוזּפָא ןַא וצ טריֿפעג טינ ננורעקלעֿפַאב רעשירִיי רעד ןוֿפ עיצַאּפיסנַאמע יד טָאה ןטרָאד .עּפָארייא

 רעשיד:ר דעד ןוֿפ רעלעֿפ רעד .ןסַאמ יד ןוא ץנענולעטניא רעד ןשיוװצ ננורעטייוורעד ןוא גנורעד

 ייז סָאװ ןוא קלָאֿפ ןוֿפ טלײטענּפָא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ןלױּפ ןיא ץנעגילעטניא

 יד וצ הריהתס ןיא זיא סָאװ ,גנונעקרילּפָא ןא - עיצאנ סלַא ןרִיי ןוֿפ ץנעטסיסקע יד ּכָא ןענעקריל

 יעננָא ןבָאה עיצַאנ רעשידויי רעד ףיוא תוֿפידר יד תעב ןוא .עיֿפַארנָאנטע ןוא עטכישעג ןוֿפ ןטקַאֿפ

 עשירדיי יד :רעריֿפ ןָא ןבילבעג ןלױּפ ןיא עסַאמסקלַאֿפ עשידִיו יד זיא ,םרָאֿפ עֿפרַאש א ןעמונ

 .רַאֿפ ןוא ןנַיײרש רעדָא טזומעג עיצַאוטיס רעשלַאֿפ ריא תמחמ טָאה ץנענילעטניא עטרילימיסא

 ץנעגילעמניא רעד ןוֿפ גנוטלַאה עקיטילדיײװצ עקיזָאד יד .םיֿפרור יד ןֿפלעה וליֿפַא רעדָא ןגדיווש

 :ערָאֿפ עשידִיו יד ןרילומרָאֿפ רָאלק ףרַאד ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא דעכעלרעֿפעג ךָאנ זיא

 סוװָאנבוד וצ ננומיטשוצ ןַײז טקירדעגסיוא דעװַאניװ טָאה ףוס םוצ -- .ןליוּפ םעַיײנ םעד ןיא ןעגנור

 רַאֿפ ךיז ןנָאלשרעד וצ נעװ א ןעניֿפעג ךיז סעוװ ,ןַײז טינ לָאז עגַאל יד רעוװש יוװ זַא ,ריֿפסיוא

 .רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעייז רַאֿפ עימָאנָאטױא ןַא טימ ןעמַאזוצ עיצַאּפיסנַאמע עכעלרענריב ןדוי

 רעכעלריֿפסיױא ןַא ןָאדנָאל ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא זיא גנולמַאזרַאֿפ רעד ךָאנ ףּכיִּת

 ,דנַאלסור ןיא םיאנּת-רוזנעצ יד רעביא ,לעטשנָא ןַא רָאנ ןעוועג זיא סע .ריא ןגצעוו טכירַאב

 :שירָאטסיה רעד ןוֿפ ןָאֿפ רעד רעטנוא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא גנולמַאזרַאֿפ עקיזָאד יד סָאװ

 עלעיציֿפָא יד יװ ןעמונעגֿפױא סָאד ןעמ טָאה ןָאדנָאל ןיא ןוא ,טֿפַאשלעזעג רעשיֿפַארגָאנטע

 ףרַאד ללכב דנַאלסור ןיא עגַארֿפ עשידִיי יד ױזַא יו ,םעד ןגעוו םוטנדִיי ןשיסור ןוֿפ גנוניימ

 ןוֿפ עגַאל עשיטקַאֿפ יד .ךעלגעמ זיא גנורעֿפטנערַאֿפ ַאזַא רָאנ ביוא ,ןרעוו טרעֿפטנערַאֿפ

 צשילגנע יד סָאװ ,ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ןוא ,ערעווש ַאזַא ןעועג רעבָא ךָאנ זיא ןדִיי יד

 ןעמוקעג זיא רע תעב ,קרַאב רעטסינימ-ץנַאניֿפ ןשיסור ןטימ ןריֿפ טװּורּפעג ןבָאה ןדִיי

 עיצַאגעלעד-"עמוד , רעשיסור רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד טימ ןוא ,האוולה ַא ךָאנ ןָאדנָאל ןייק

 -יסנַאמע עטושּפ וליֿפַא זַא ,טַאהעג גלָאֿפרע קינייװ ױזַא ןבָאה ,1916 ינוי ןיא ,דנַאלגנע ןייק

 ,לַאעדיא רעכעלכיירגרעדמוא רעטַײװ ַא יו ןעזעגסיוא ןבָאה גנוקיטכערַאבכַײלג ןוא עיצַאּפ

 יד ןוא סיורג ךעלקערש ןרָאװצג דנַאלסור ןיא גנורעדורעצ יד זיא 6 ףוס םוצ

 ןעיסול טָאה ףיורעד טקוקעג טינ .,רעװש רעייז עטנַאטנַא רעד ןוֿפ עגַאל עשירעטילימ

 ווירב ןטנָאמרעד ןביוא ןַײז ףיוא הֿבושּת עקיטסניג ןייק ןעמוקַאב טינ ץלַא ךָאנ ףלָאװ

 ןבייהוצנָא ןסילשטנַא טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,גנוריגער רעשילגנע רעד וצ

 רעד ַײב ןדִיי רַאֿפ ץנעוורעטניא ןַא ןגעוו עילַאטיא ןוא ךַײרקנַארֿפ טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא

 .ָארטעּפ ןייק ןקיש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ףוס-לּכ-ףוס זיא 1917 בייהנָא .גנוריגער רעשיסור

 .ךיוה ַא טָאה ,ןרָאװעג טקישעג זיא עטָאנ יד רעדייא רעבָא ,עטָאנ עקידתוֿפּתושב ַא דַארג

 טלָאמעד זיא סָאװ ,רענלימ דרָאל ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעטלעטשעג
 עשיסור יד ןיא קֿפוד םעד ןּפַאטנָא טלָאזעג ,דנַאלסור ןייק םינינע ערעדנַא בילוצ ןרָאֿפעג

 .שילגנע ןַא זיא טַײצ רעקיבלעז רעד וצ .עגַארֿפןדִיי רעד עגונב ךיוא ןרעֿפס עלעיציֿפָא

 .ןגעק ַא ןבעגוצּפָא דנַאלסור ןייק ןרָאֿפעג עיצַאגעלעד עשירַאטנעמַאלרַאּפ עשיזױצנַארֿפ

 טימ ךַײרקנַארֿפ ןוא דנַאלגנע ןיא טיזיוו רעייז רַאֿפ ןטַאטוּפעד-"עמוד , עשיסור יד טיזיוו

 .עגנָא עיצַאגעלעד עשיזוצנַארֿפ-שילגנע עקיזָאד יד זיא 1916 ףוס .רעירֿפ רָאי בלַאה ַא

 .רָאֿפניא יונעג ןענַײז עיצַאגעלעד רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא טעמּכ .דַארגָארטעּפ ןייק ןעמוק

 סָאװ ,ןעויוורעטניא עכעלנעזרעּפ ךרוד ןוא םודנַארָאמעמ ןלעיצעּפס ַא ךרוד ,ןרָאװעג טרימ

 ןענַײז ןוא דנַאלסור ןיא ֿבצמ ןשידִיי םעד טימ ,טלעטשעגוצ ייז ןבָאה רעוט עשידִיי יד

 .המחלמ רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןדָאש טלָאזעג טינ טָאה סע ליֿפיװ ףיוא ,טיירג ןעוועג

 ןומ ןדִיי יד ןוֿפ ֿבצמ רעד זַא ,םעד ןגעװ רעײטשרַאֿפ עשיסור יד טימ ןדייר וצ ,גנוריֿפ
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 ןיא טשרעהעג טָאה סע גנורעדורעצ ַא רַאֿפ סָאװ ,טנַאקַאב טוג זיא סע .ןרעװ טרעדנעעג

 ןוא טַײצ רענעי ןיא ןשינעעשעג עשיסור יד ןוֿפ המוהמ רעד ןיא .1916 ףוס דנַאלסור

 ,טַײצ עצנַאג יד ןעמונענּפָא ןבָאה סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד רַאֿפ ןטעקנַאב יד ןוֿפ למוט ןיא

 סָאװ ,ווירב יד ןוא ,טרירַאב טינ טעמּכ יז ןוא ןסעגרַאֿפ יו עגַארֿפ עשידִיי יד ןעמ טָאה

 םוצ -- רעוט עשידִיי יד וצ םייה רעד ןוֿפ טַאהעג ןבָאה ןטַאגעלעד עשידנעלסיוא יד

 ןענַײז -- רעװַאנױו .מ ןוא ָאדיורב רעדנַאסקעלַא וצ ,ןַאמדירֿפ *עמוד , ןוֿפ טַאטוּפעד

 דנַאלסור ןיא זַא ,טליֿפרעד ךַײלג ןבָאה רעדנעלגנע יד .ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ יז ןוֿפ

 טינ ,דנַאל ןרעביא טכַאמ ַא ןבָאה לָאז סָאװ ,גנוריגער ןייק טַײצ רענעי וצ ךצלטנגייא זיא

 ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז ייז .עֿפָארטסַאטַאק רעסיורג ַא ֿברע טייטש דנַאלסור זַא ןוא ,ןעוװעג

 .מוא זיא דנַאלסור ןיא גנורעדנע עשיטילָאּפ עלַאקידַאר ַא זַא ,קורדנַײא םעד טימ

 ,ךעלדַײמרַאֿפ

 ,דנַאלסור ןטלַא ןוֿפ ךָארבנעמַאװצ רעד ןעמוקעג זיא רעטעּפש םישדח ייווצ טימ

 טינ עגַארֿפ ַא ןַײז וצ טרעהעגֿפױא טָאה גנוקיטכערַאבכַײלג רעשידִיי ןוֿפ עגַארֿפ יד ןוא

 יד זַא ןעװעג ןעמ זיא רעכיז ױזַא -- ןלױוּפ רַאֿפ ךיוא רָאנ ,דנַאלסור רַאֿפ זיולב

 .חרזמ ץנַאג רַאֿפ עגַארֿפ עקיזָאד יד טרצֿפטנערַאֿפ קיטליגדנע ןבָאה ןשינעעשעג עשיסור

 ענַאל רענעֿפַאשעג ַײנ רעד ַײב זַא ,טליֿפרעד רעבָא ןבָאה דנַאלסור ןיא ןדָיי יד .עּפָאריײא

 .רַאּפ עשידִיי יד ןוא .עיצַאּפיסנַאמע עטושּפ יװ ,רעטַײװ ןייג וצ ךעלגעמ ןוא קיטיינ זיא

 .ָאטיוא רצלַאנָאיצַאנ ןוֿפ גנורעדָאֿפ יד טלעטשעגסױרַא ןבָאה ןעגנוריּפורג ןיא ןעייט

 .(ערעטיירב ַא - ערעדנַא יד ,עלערוטלוק רָאנ - עקינייא) עימָאנ

 .ןדִיי עשילגנע יד וצ ןעגנַאגרעד ךַײלג ןענַײז דנַאלסור ןיא ןעגנומיטש עקיזָאד יד

 רעירֿפ זיא סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא טעטימָאק רעשידִיי רעד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 טָאה ,גנוקיטכערַאבכַײלג רערַאטנעמצלע ןוֿפ עגַארֿפ רעד טימ זיולב טגרָאזַאב ןעוועג

 .עדָאֿפ עשידִיי-שיסור יד םַארגָארּפ ןַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא דנַאטשרצעדיװ ןָא טעמּכ טציא

 ןוא ןליוּפ ןיא ןדִיי יד עגונב ךיוא עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןגעוו ןעגנור

 .עינעמור

 לקיטרַא ןסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טרילומרָאֿפ זיא ןגַארֿפ עקיזָאד יד וצ גנולעטש יד
 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ףלָאװ ןעיסול סָאװ ,(רושָארב רעלעיצעּפס ַא ןיא ךָאנרעד ןוא)

 --לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא ."ויווער גרובנידצ, גנוטַײצ רעשילגנע רעד ןיא 7 לירּפַא

 :ןבירשעג ױזַא ףלָאװ טָאה -- ?גנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ עשידִיי יד

 סשזדרָאשזד:דיָאלל ןוֿפ סיזַאּב ןֿפױא תעּפָאריײא ןעיובוצרעביא ןעמוק סעװ טַײצ יד ןעװ.

 ןשיטנַאלטַא ןזיב :רעב:לַארוא יד ןוֿפ טײהַײרֿפ ןוֿפ דנַאל ַא. :(םולש ןקידנעמרק ןרַאֿפ) עלומרָאֿפ

 ןַײז ךיוא טעװ ןנַארֿפ יד ןשיװצ .ןרעוו ןבױהעגֿפױא ןנַארֿפ עלַאנָאיצַאנ עַיינ ךס ַא ןלעװ ,"ןַאעקָא

 רַאֿפ עּפָאריײא:חרזמ ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,טעטילַאנָאיצַאנ רעשידִיו רעד ןנעװ ענַארֿפ יד

 :תונכש יד ןיא ןוא ןדִיי ןָאילימ 7 יוװ רעמ ךיז ןעניֿפעג ןײלַא דנַאלסור ןיא .רָאי 85 עטצעל יד

 טול .ןדִיי ןָאילימ עכעלטע ךָאנ ןבעל ,ןצענערג עדינ ןעמוקַאב סיוועג ןלעוװ סָאװ ,רעדנעל עקיד

 זיא יז רעבא ,עשיניַארקוא יד ןוא עשיליוּפ יד רעדייא רענעלק עיצַאנ עקיזַאד רד זיא לָאצ ריא

 סיורג ױזַא לָאמ ַײרד טעמּכ ןיא עשיקַאװַאלס יד ןוא עשוכעשט יד רעדיוא דעסערנ 9/133 טימ

 ןענַײז קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןליֿפעג עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ןַײזטסּוװַאב עלַאנָאיצַאנ סָאד .עשיברעס יד וו

 רעדיײא טלוב רעקיניײװ טינ ןלַאעדיא עלַאנָאוצַאנ ענַייז ןוא טלקיװטנַא רויסנעטניא רעקינירור טינ

 *חרזמ ןיא ןבעל סָאװ ,ןטעטילַאנַאיצַאנ ערעדנַא ךס א ןוֿפ ןלַאעדיא יד ןוא ןייזטסּוואב סָאד

 שיטקַאדּפ ןענעק טינ טעה עיצַאּפיסנַאמע עלַאנָאיצ ַאנ עלוֿפ ןייק רליֿפַא ביוא .עּפָאריײא

 ךיז טעה ןעגנורעדָאֿפ עלַאנָאוצַאנ ערעייז ןוֿפ ךס ַא טימ זַא ,רָאלק ךָאד זיא ,ןרעוו טריֿפענכרוד

 עגַארֿפ רעד ןוֿפ טיקטריצילּפמָאק יד זיא טלוב סרעדנוזַאב .ןעמענרַאֿפ ןזומ סעדננָאק-םולש רעד

 ןיא (ןלוּפ ןשיסור ןיא) גנורעקלעֿפַאב רעצנַאג רעד ןוֿפ יצָארּפ 14 ןדליב ןדִיי ּוװ ,ןליוּפ ןיא

 ,"גנורעקלעֿפַאב רעשיטָאטש רעשיליוּפ רעד ןוֿפ--יצָארּפ 40 טעמַּכ
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 ןופ ןטנעמָאמ יד רוציקב םלַאוװ ןעיסול טריזירעטקַארַאכ לקיטרצ ןופ ךשמה ןקידרעטַײװ ןיא

 עלַאנָאלצאנ ןופ ננולקיװכנַא רעד וצ ןעוועג םרונ ןבָאה סָאװ ,עּפָארײא ןיא עטכישעג רעשידִיי רעד

 .אב רעשיטסינויצ רעד ןופ םוקֿפיוא ןֿפיױא ךעלריֿפסױצ ּפַא ךיז טלעטש רע .ןדִיו יב ןעגנומרמש

 :ַאכ א טימ ,םוטנדִיי ןשיליוּפ ןוא ןשיסור םעניא ןעגנוטכיר ערעדנצ ענעדײשרַאֿפ יד ףיוא ,גנונערר

 ריב זַא ,ןָא טזייוו ןוא "דנוב.ןיא ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ ןוא -דנוב .. ןוֿפ קיטסירעטקַאד

 :רטסינויצ רעד--גנונעוואב רעלַאנָאוצַאנ רעד ןיא ןעלנילֿפ ייווצ ןַארַאֿפ ןענַײז חרזמ ןיא ןדִיי יד

 .ווָאנבוד--זיא לנילֿפ ןטייווצ םעד ןוֿפ רעריפ רעשיטערָאעט רעד ,רעשיטסינויצ:טינ רעד ןוא רעש

 =ענסיוא זיא יז יו ,םזילַאנָאיצַאנ ןשיטסינווצ:םינ ןשידִיי ןגעוו עירַאעט סווָאנבוד טרילומרָאֿפ רע

 =רַאענסיוא טָאה ווָאנבוד / : טגָאז ןוא 12,"םוטנדוי םעַײנ ןוא ןטלַא ןנעװ זוירב. ענַײז ןיא טקירד

 רַאֿפ ךיז טימ ןלעטש ןדִיי זַא--,םזילַאנָאוצַאנ ןשיטסינויצ:טינ ןרַאֿפ עירָאעט עטערקנָאק א טעב

 זיא תולג רעד זַא ;עירָאטירעט א ןיא טננידַאבמוא טינ ךיז טקיטיינ סָאװ ,עיצַאנ עקיטסַייג א

 ןענַאטשַאב זוא עטכושקג עשידיו יד זַא ,ןבעל ןשידִיי ןיא גנוניישדעד עשירָאטסיה עלַאמרָאנ א

 ןעמוקעג ןענַייז סָאװ ,סרעטנעצ עזעיגילעד ייד ַא ןוֿפ גנורימדָאֿפ רעד ןיא רקיע רעד (טציא זיב)

 טעװ ןוא ןעק עינילער עלַאנָאיצַאנ יד זַא ןוא ,רעדנעל עַײנ ןוא עַײנ ץלַא ןיא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא

 עטלַא יד ןָא וליֿפַא ןוא ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ ַא ןָא ,עירָאטירעט רעלַאנָאיצַאנ ַא ןָא ןרעוו טיהענּפָא

 עירָאעט סווָאנבוד םגה .ןבעל ןשיטילַאּפ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עַײנ יד ןָא ןוא ןבעל ןזעיגילער ןוֿפ ןעמרָאֿפ

 ןשיסוד ןוֿפ ןסַאלק עלַא ןבענענ ךָאד יז טָאה ,*דנוב. ןוֿפ רעגנעהנָא יד רַאֿפ ףירט ןעוועג זיא

 ..."ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןעמדָאֿפ עַײנ רַאֿפ ךיז ןריזינַאגרָא וצ טייקכעלנעפ יד םוטנדִיי

 רעלַאנַאוצַאנ רעשידִיי רעד ןיא ןעגנוטכיר ייווװצ יד רעטַײװ טכַײלגרַאֿפ םלָאװ ןעיסול

 ןעױבֿפױא ןוא גלַאֿפרע ןבָאה ַאי ןלעוו ןטסינויצ יד וליֿפַא ביוא זַא. ,סיוא טריֿפ ןוא גנונעוַאב

 :הרזמ ןיא ֿבצמ ןשידִיי םענוֿפ גנורעסעברַאֿפ:טּפױה יד טעוװ ,רעטנעצ ןשידִיי א עניטסעלַאּפ ןיא

 -לימעגלַא רעד ןוֿפ גלָאֿפרע םעד ןוֿפ רָאנ ,םזינויצ ןוֿפ גלָאֿפרע םעד ןוֿפ טינ ןעמוק ןזומ עּפָאריײא

 .ָאטיוא רעלַאנָאיצ אנ רַאֿפ גנונעװאב רעד ןוֿפ סרעדנוזַאב ןוא גנוקיטכערַאבכַײלג דענ

 עינַאמרַאה רעלוֿפ ןיא טייטש יז ,עכעלריטַאנ א זיא גנונעוװַאב עקיזָאד יד 12.דנַאלסור ןיא עמ ַא נ

 ןוא ןבעל ןשיטילַאּפ םענרעדָאמ םעד ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד טימ ,דנַאלסור ןיא ןעגנוננידַאב יד טימ

 ליֿפױװ םיוא ,ענַארֿפ-ןדִיי רעד ןוֿפ גנורעֿפטנערַאֿפ עשיטקַארּפ ןוא עלוֿפ א רָאֿפ ךיז טימ טלעטש

 ..."עגַארֿפ עשיטילָאּפ ַא זיא יז

 --םלָאװ ןעיסול רעטַײוװ טבַײרש--עימַאנַאטױא רעלעדוטלוק:לַאנָאיצַאנ ןוֿפ טייקיטכיוװ יד,

 טכיירגרעד קנַאדעג רעקיזָאד רעד ןיוש טָאה ךיײרטסע ןיא .דנַאלסור טימ רַאנ טינ ךיז טצענעדנַאב

 :ןַאקלַאב יד ןיא זַא ,ךעלגעמ זיא סע ןוא ,גנונעקרענָא רעלענָאיצוטיטסנַאק ןוֿפ הנרדמ רעד וצ

 עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ יד טעװ ,סיורנ יױזַא זיא רעטנָאלּפ רעשיֿפַאדנַאנטע רעד ווו ,רעדנעל

 ,"ןבע5 ןיא ןרעוװ טריֿפעגכרוד ךיוא

 :חרזמ רַאֿפ ןעננורעדָאֿפ עריא ןוא ננונעוואב עלַאנָאיצַאנ יד םערַאװ ױזַא קידנציטשרעטנוא

 טימ רָאנ ןצנעטעּפמָאק עריא ןצענעדנאב וצ קיטיינ רַאֿפ ףלָאװ ןעיסול רעבָא טניֿפעג ,עּפָאריײא

 עלַאנָאיצַאנ עשידִיי יד ןשיװצ , .עּכָארײא-ֿברעמ רַאפ גנודנעװנָא ריא ּפֶא טֿפרַאװ ןוא חרזמ

 טַיצ רעד טימ זַא ,ןֿפָאה סָאװ ,רעמיורט ךיז ןעניֿפעג--רע טבַײרש--דנאלסור ןיא ןטסימָאנָאטױא

 -ָאטיוא רעלַאנָאיצַאנ אזא ןוֿפ דוסי ןֿפױא ןרעוו טריזינַאנדָא קלָאֿפ עשידִיי עצנ ַא ג סָא ד סעוו

 :רלרוויצ יד ןיא ןבעל ןשידִיי ןוֿפ ּפיצנירּפטּפיױה רעד לַײװ ,ךעלנעממוא רעבָא זיא סָאד  עימָאנ

 ךָאד זיא-- ןליוו ייז סָאװ ,ןגָאז ןטסינויצ יד ךיז ןלָאז -- ,עּפָארײא:ֿברעמ ןוֿפ רעדנעל עטריז

 עקיזָאד יד ןיא לַײװ ,ןטסילַאנָאיצַאנ ןענַײז ןדִיי עשיסור ןוא עשיכַײרטסע יד .עיצַאלימיסַא

 יד ןענַײז רעבָא עּפָאריײא-:ֿבדעמ ןיא ,ןבעל:הכולמ ןוֿפ סיזַאב רעד טעטילַאנָאוצַאנ יד זיא רעדנעל

 ָאד זיא הכולמ ןוא טעטילַאנָאיצַאנ ןוֿפ םידנַאב רעד ןוא רעגריב עטקיטכערַאבכַולג רָאנ ןדִיי

 .(1907 גרוברעטעּפ) ןזעספאג 0 ס1בקסא ע 20מ0א 680600786 :'סֹור ןיא 2

 עגונב רָאנ עימָאנָאטױא ןוֿפ ּפיצנירּפ סװָאנוד ןעמונעגנָא ףלָאװ ןעיסול טָאה ,ןײטשרַאֿפ ןעק'מ יו 3

 ,טינ עיצַאנ ןײק ןדִיי ןעגַײז--ןטלַאהעג רע טָאה--שיטילָאּפ ןםינינע על ערוטלוק
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 טי ל רעטנוא דיי רעד ךיז טדייש עּפָארײא:ֿברעמ ןיא טסָאװ ,טקַאֿפ רעד ...עבלעז סָאד ןוא סנייא

 לײטנָא ןוֿפ סיוא םינ םיא טסולש ,גנודעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ עסַאמטּפיוה דעד ןוֿפ עינילער ןוא עסַאר

 טקינײארַאֿפ עלא ןענירז ייז חמחמ ,הכולמ רעד ןוֿפ ןבעל ןלַאנַאיצַאנ (םעניימעגלא) םעד ןיא

 14.-ןַײזטסוװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןקיטרַאנגיײא דעייז ךרדד

 עשילגנע צטסקיטכיוו יד ןוֿפ םענייא ןיא טנַײשרעד טָאה סָאװ ,לקיטרַא רעקיזָאד רעד

 ןטרָאד טָאה ןוא דנַאלסור ןייק ןרָאװצג טקישעגוצ ףּכיּת זיא ,ןלַאנרושז עשיטילָאּפ

 יד ןגעו ,ןזַײרק עשידִיי עטמיטשעג קיסעמ יד ןיא וליֿפַא םשור ןסיורג ַא רצייז טכַאמעג

 .עג ןטלַאהעגּפָא גרוברעטעּפ ןיא זיא 1917 יַאמ ןיא .טדערעגּפָא ןיוש עלַאנָאיצַאנ שוריֿפב

 ,ןזַײרק עלַארעביל:שידִיי יד ןוֿפ יטרַאּפ רעד--?עּפורגסקלָאֿפ , רעד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק ַא ןרָאװ

 סָאװ ןוא (ײטרַאּפ עלַארעביל 'סור) "ןטעדַאק, יד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ץנערעֿפנָאק רעד ףיוא .רעװַאניװ .מ ןענַאטשעג זיא ריא ןוֿפ שארב

 רַאֿפ עימָאנָאטױא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ןוֿפ ּפיצנירּפ רעד ןענעקרענָא ןגעוו עיצולָאזער ַא

 .יטעדַאק, רעד ןוֿפ רעריֿפ יד ףיוא העּפשה ַא טַאהעג ךיוא טָאה לקיטרַא רעקיזָאד רעד ** ןדִיי

 ץנערעֿפנָאק-יַאמ רעד ףיוא ךיוא ,יז ןוֿפ רענייא ןעוװעג זיא רעװַאניװ .מ סָאװ ,ײטרַאּפ "רעש

 .לַאנָאיצַאנ ןגעוו עיצולָאזער עכעלנע ןַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ?ןטעדַאק , יד ןוֿפ

 ןרָאװעג טקישעגוצ ףּכיּת ןענייז סעיצולָאזער עליזָאד יד .עימָאנָאטױא רעלערוטלוק

 .ןָאדנָאל ןייק
 .לַאנָאיצַאנ , ןשילוּפ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןעמוקעגנָא ןָאדנָאל ןייק ןענַײז 1917 ינוי ןיא

 גָאװצ ַא יו רעמ טינ טַאהעג טלָאמעד ךָאנ טָאה ןלױּפ .יקסעלַאז ןוא יקסווָאמד .ר--*?טַאר

 ןבעגעג ריא ןענַײז סָאװ ,תוחטֿבה יד זַא ,גנוריגער רעקילַײװטַײצ רעשיסור רעד דצמ

 טָאה ַײברעד ןוא ,ןרעװ טרעטיירבצגסיוא ןלעװ ,המחלמ רעד ןוֿפ בייהנָא :" ןרָאװעג

 טריטקעּפסצר ןזומ ןלעװ ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ טכער יד זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ריא ןעמ

 ןָאדנָאל ןיא ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריֿפ וצ ןעמוקעג ןענַײז רעײטשרָאֿפ עשילוּפ יד .ןרעו

 ייז ,ןליױּפ ןוֿפ טײקיגנעהּפָאמוא-הכולמ עלוֿפ יד טרעדָאֿפעג ןבָאה ןוצ זירַאּפ ןיא ןוא

 טלעטשעג ןעגנולדנַאהרעטנוא עקיזָאד יד ַײב טצװ ןדִיי ןגעוו עגַארֿפ יד זַא ,טסּוװעג ןבָאה

 יד ןגעוו םיא טימ ךיז ןדערֿפיױנוצ ןֿפלָאװ ןעיסול וצ ןעמוקעג זיא יקסעלַאז ןוא ,ןרעוו
 ןכָאה ןקַאלָאּפ יד עכלעװ ַײב ,ןעגנולדנַאהרַאֿפ עקיזָאד יד ןיא .ןעגנויצַאב עשיליוּפ-שידִיי

 ןדִיי רַאֿפ טכער .םיטוצימ טרעדָאֿפעג זיולב טינ ףלָאװ ןעיסול טָאה ,ןעגנודעג קרַאטש ךיז

 טכער עשיטילָאּפ יד זַא ,טגנַאלרַאֿפ ךיוא טָאה רע רָאנ ,טיּבעג ןלַאנָאיצַאנ-לערוטלוק ןֿפױא

 ןףרעװ טריטנַארַאג לַאנָאיצַאנרעטניא ןלָאז ןדִיי יד ןוֿפ

 עטכישצג יד עמעט רצזדנוא ןיא ןעמעננַײרַא טינ רימ ןענעק ץַאלּפ ןיא קחוד תמחמ

 ןיא ךעלטנגייא) דנַאלסױא ןיא ןרָאװעג טריֿפעג זיא סָאװ ,עיצקַא רעשידִיי רצד ןוֿפ

 .םולש רעד רַאֿפ ןלעטש וצ ידּכ ,1919 ןטימ זיב 1917 ףוס ןוֿפ (ךַײרקנַארֿפ---דנַאלגנצ

 יד :?,ּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדִיי רַאֿפ עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ עגַארֿפ יד ץנערעֿפנָאק

 ןעגנולדנַאהרעטנוא ןרָאװעג טריֿפעג םעד רצסיוא ןענַײז סע .ערצווש ַא ןעוועג זיא טצעברַא

 ,לארשי:ץרא ןיא ןעגנורעדָאֿפ עשידִיי יד ןגעוו רעײטשרָאֿפ עשיטסינויצ יד טימ

 גנוריגער רעשיטסיװעשלָאב רעד ןוֿפ גנולעטש יד ןוא עיצולָאװער עשיטסיװעשלָאּב יד

 עיצקַאער עֿפרַאש ַא ןעגנוריגער עשִיעּפָאריײא-ֿבּרעמ יד ַײב ןֿפורעגסױרַא טָאה המחלמ רעד וצ

 רעייז טליּפשעג ןבָאה ןדִיי עשיסור יד זַא ,ןעװעג זיא דיירסיוא רעד ;ןדִיי וצ עגונב

 קרַאטש ךַײרקנַארֿפ טָאה טַײז רעדנַא רעד ןוֿפ .עיצולָאװער רעד ןיא צלָאר עסיורג ַא

 טָאה ןוא 1930 ןיא ןברָאטשעג זיא ףלָאװ ןעיסול ,1917 לירּפַא ןוֿפ ,,24:םססטז02מ ה6טסש" 4

 ...ךַײרטכע ןֹוא דנַאלשטַײד ןיא ןשינעעשעג עטצעל יד טבעלרעד טינ

 ,1917 ינוי ןט4 ןוֿפ ,8876208488 11626ת8" עז 5

 ןסיליוּכ ךיוא ןֹוא ןשיסור םעד ןשיװצ גנוגעװַאב יד ןַײֹרַא טינ ךיוא טַײג עמעט רעזדנוא ןיא 6

 ,ןרֶצי ענעי ןיא ןעגנַא:עגנָא זיא סָאװ ,טכער עלַאנָאיצַאנ רַאֿפ אֿפוג םוטנדִלּ



 עטכישצג-ַײנ ֿפשידַיי לטצלב ַא 560

 ןלַאֿפעגרעטנורַא ךיוא ןענַײז גנומיטש רעקיזָאד רעד רעטנוא ,ןקַאלָאּפ יד טרישזעטָארּפ

 ציצקַאצר ַא ייז ןשיװצ ךיז טקרעמ סע ןוא ,ךַײרקנַארֿפ ןוא דנַאלגנע ןוֿפ ןזַײרק עשידִיי יד

 .חרזמ ןיא ןדִיי יד רַאֿפ גנונעקרענָא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןעגנורצדָאֿפ ?עסיורג וצ , יד ןגעק

 .רָאג עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ גנונעקרענָא רעד רַאֿפ ףמַאק ןשידִיי םענוֿפ זיא ױזַא

 .ןרָאװעג טשינ

 ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה ךַײרקנַארֿפ ןיא ןַײװליײט ןוא דנַאלגנע ןיא ףמַאק ןקיזָאד םעד

 טצטימָאק, רעד) ףלָאװ ןעיסול רקִיַע רעד טריֿפעג ,ןזיועגנָא ןיוש ןבָאה רימ יו ,ןרָאי

 טָאה טריֿפעג ;(1919 בייהנָא טשרע טצדנירגעג ךיז טָאה 'סעיצַאגעלעד עשידִיי יד ןוֿפ

 ןיא ןעװעג טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,ןדִיי עשיסור עכעלטע ןוֿפ ףליה רעד טימ םיא רע

 ןבָאה רעטצרטרַאֿפ עקיזָאד יד ןשיװצ .םוטנדִיי ןשיסור םענוֿפ רעטצרטרַאֿפ יו ןָאדנָאל

 ןווָאנעלשט .י ר"ד ןוא ווָאלָאקָאס םוחנ ,ןַאמצייוו םייח-ןטסינויצ יד טליּפשעג עלָארטּפױה יד

 ערעדנַא יד ןוֿפ .לארשי-ץרא ןוֿפ עגַארֿפ רעד טימ ןעמונרַאֿפ רקיע רעד רעבָא ךיז ןבָאה ייז

 סָאװ ,(קנַאלב .ר) ?עּפורגסקלָאֿפ, רעלַארעביל רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא ןעוועג רענייא זיא

 סָאװ רעבָא ,טַאהעג טינ ןגַארֿפ עלַאנָאיצַאנ עשידִיי וצ סערעטניא ןסיורג וצ ןייק טָאה

 רעײטשרָאֿפ רעד ,ןֿפלָאװ ןעיסול טימ טעברַאעגטימ שיגרענע ןגַארֿפ ערעדנַא עלַא ןיא טָאה

 ,ןעגנורעדָאֿפ עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ עטיירב רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עּפורג רעטירד רעד ןוֿפ

 ענַײז ןיא ןעוועג זיא סע טַײװ יוװ ןוא ,לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןוֿפ רבחמ רעד ןצוועג זיא

 ,ןֿפלָאװ ןעיסול ףיוא טרּפ םעד ןיא ןעװעג עיּפשמ רע טָאה ,תוחוּכ

 טָאה (1918 ינוי גרובנירעטַאקעי ןיא עילימַאֿפ רעשירַאצ רעד ןוֿפ דרָאמ ןכָאנ

 טָאה'מ עכלעװ ,ןדִיי ןגעק עדנַאגַאּפָארּפ עקידלַאװג ַא ןבױהעגֿפױא עּפָאריײא ןיא ךיז

 ןַא ןעניֿפעג וצ ןעועג רעוװש זיא ערעֿפסָאמטַא ַאזַא ןיא ??.דרָאמ םעד ןיא טקידלושַאב

 עקידתליחּת ןַײז טכַאװשענּפָא טָאה ףלָאװ ןעיסול .ןעגנורעדָאֿפ עשידִיי יד רַאֿפ גנַאלקּפָא

 סָאד .ץנערעֿפנָאק-םולש רעד טלעטשצעגוצ טָאה רע סָאװ ,םודנַארָאמעמ םעד ןיא םַארגָארּפ

 ןיא ןדִיי יד זַא ,גנונעקרענָא רעד ףיוא טריזַאב ךיז טָאה ,ןבילברַאֿפ ָאד זיא סָאװ ,לסיב

 זַא ןוא עּפורג עכעלכַארּפש ןוא עזעיגילער ,עשינטע ערעדנוזַאב ַא ןענַײז עּפארייא-חרזמ

 15 םינינע עלערוטלוק ערעייז ןריֿפ ןיא עימָאנָאטױא עסיוועג ַא ןבעג רעבירעד ייז זומימ

 ןיא םוירעטסינימ:סגירק ןשילגנע ןוֿפ רעטערטרַאֿפ רעלעיציֿפָא רעד ,(אםסצ) סקָאנ לַארענעג 7

 עלעיציֿפָא ןַא ןָאדנָאל ןײק טקישעגוצ 1919 רַאויבעֿפ ןט5 םעד טָאה ,(ריביס) קסמָא ןיא בַאטש סקַאשטלָאק

 יד ...טגָאּפַײל ןוא וָארַאֿפַאס ,ןענַײב : ײז ןשיװצ ,ןדַיי 5 קידלוש ןענַײז דרָאמנרַאצ םעד ןיא זַא ,עמַארגעלעט

 רעשילגנע רעד ןוֿפ *ךובסַײװ, םצניא ןעמונעגנַײרַא לעיציֿפָא זיא תוצידי עשיטסַאטנַאֿפ עקיזָאד יד טימ עמַארגעלעט

 1919 ןיא טנַײשרעד לעיציֿפָא טָאה סָאװ ,(*דנַאלסור ןיא םזיװעשלָאב םעד ןגעוו ןטכירַאב ןוֿפ גנולמַאז ,) גנוריגער

 ךיוא ךיז ןענַיֿפעג *ךובסַײװ, םעד ןיא .(1,0040מ, מטם115מ664 םצ 1115 1121656ץ'פ 54211086ז (211106)

 עינַאיטסירכ ,קָאטסָאװידַאלװ ןיא רעטערטרַאֿפ עשיטַאמָאלּפיד עשילגנע יד ןוֿפ ןעגנודלעמ עשיטימעסיטנַא ערעדנַא

 יד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ , ג"ַא יד םורַא ךיוא ןוא דרָאמ םעד םורַא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא עקרַאטש ַא .ו"זַאא

 "װעג רעד טָאה 1920 ןיא ;טַײצ עגנַאל ַא ,עקירעמַא ןיא ךיוא ןוא ,עּפָארײא ןיא טריֿפעג ךיז טָאה *ןויצ ינקז

 ,,1 םס 1.8? ךוב ןַײז טזָאלעגסױרַא (60/11:08) ןָאטליװ טרעבָאר דנַאלסור ןיא -סמַײט, ןוֿפ טנעדנָאּפסערָאק

 (1013:5046) ןעדסרַאמ רָאטקיװ *טסָאּפ גנינרָאמ, ןוֿפ טנעדנַאּפסערָאק 'וועג רעד :םּבעּפ 01 186 תסזמגמסששפ'

 ןעלקיטרַא 18 גנוטַײצ רעד ןיא םינָאנַא טקורדעגּפָא ךיוא ןוא שילגנע ןיא -ןלָאקָאטָארּפ , יד טצצזעגרעביא טָאה

 גנוקריװ יד ןעװעג זיא ץלַא סָאד ;(םרָאֿפ-ךוב ַא ןיא ךיוא "שרעד) ,,186 0896 01 3/0:14 0מזס84" ג"א

 .עיצקַאד ער -- .ןזַײרק עשיטסיכרַאנָאמ עשיסור יד ןוֿפ

 ןוא ,שארב ףלָאװ ןעיסול טימ ,"עטימָאק ןיצרָאֿפ  רענָאדנָאל םענופ רעײטשרָאֿפ יד ןשיװצ םגה 8

 ּוװ ,'סעיצַאגעלעד עשידִיי יד ןוֿפ טעטימָאק , ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןשיװצ ןוא ןזַײרק עשידִיי.שיזױצנַארֿפ יד ןוֿפ

 ןבָאה סעּפורג עדייב רעבָא ,ןעגנוטַארַאג לָאמ עכעלטע ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז ,ןיקצָאמ .ל ןעװעג זיא רעוטטּפיוה רעד

 ,ץנערעֿפנָאק.םולש רעד וצ סמודנַארָאמעמ ערע דנוז ַא ב טלעטשעגוצ



 541 עטּכישעג-ַײֿנ עשידַיי לטעלב ַא

 רעטקַארַאכ רעד ,ץנערעֿפנַאק.םולש רעד ַײב ןעגנורעדָאֿפ עשידִיי יד רַאֿפ ףמַאק רעד

 .רעטניא יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא ןענַײז יז טַײװ יו ןוא ןעגנורעדָאֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ

 עשידִיי יד טכַאמעגכרוד ַײברעד ןבָאה סע סָאװ ,טעברַא יד ,ןטַאטקַארט עלַאנָאיצַאנ

 יד ןוֿפ טעטימָאק, םענוֿפ ריֿפנָא םעד רעטנוא רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעיצַאגעלעד

 .סיוא רעדנוזַאב ףרַאד סָאװ ,ךיז רַאֿפ לטיּפַאק ַא ןענַײז - המודּכו *סעיצַאגעלעד צשידִיי

 .ןרעו טשרָאֿפעג

 לקיטרַא סעשטיװָאשװָאמ ,ד וצ
 ,שט .א ןוֿפ

 ןכַײר א רעייז טלּמַאזענֿפױנוצ טָאה דַארגָארטעּפ ןיא "ָארויב עשיטילָאּפ עשידִיי; סָאד
 ןנעװ ,םירוקמ עלעיציֿפָא עדעדנַא ןוא עשירעטילימ ןוֿפ ,ןֿפוא ןלעיצנעדיֿפנָאק ַא ףיוא ?אירעטַאמ
 ןבָאה לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד .המחלמ רעד תעב דנַאלסור ןיא םישוריג ןוא תוֿפידר עשידִיי יד
 רקיע רעד ,דנַאלסיוא ןייק ןקישרעבירא ןנעװ ענעדײשרַאֿפ ףיוא טווּורּפעג רעוט עשיסוד:שידַול לד
 ןיא םיאֹנּת עשִיײצילָאּפ יד םמחמ זיא סָאװ ,עקירעמַא ןוא (םלָאהקָאשס ךרוד) ןָאדנָאל ןייק
 ןעמוקעגנָא ךָאד זיא לָאירעטַאמ רעד .עבַאנֿפױא עכעלרעֿפעג ןוא ערעווש א רעײז ןעוועג דנַאלסור
 .ןרָאװעג טצונעגסיוא טדָאד זיא ןוא דנַאלסױא ןייק

 םעד ןוֿפ עיּפָאק ַא דנַאלסיױא ןייק ןעננערבוצרעבידַא ווּורּפ םענעטָארעג ַאזַא םענייא ןגעוד

 .הָאקינּפַאילש .א ןוֿפ ןרָאיײהמחלמ יד ןגעוו תונורכז יד ןיא טלייצרעד טרעוו לַאירעטַאמ

 .רצולָאװער עלַאנעלמוא ןַא טריֿפעג טָאה סָאװ ,קיװעשלָאב רעשיסוד רעטלַא ןַא זיא ווָאקינּפַאילש

 יד ןיא עלָאר עסיורנ א טליּפשעג עיצולָאװער רעד ךָאנ טָאה ןוא דנַאלסור ןיא טעברַא ערעֶנָא

 זיא ,"עיציזָאּפָא-רעטעברַא- 'רענ ױזַא יד טריזינַאנרָא רע טָאה רעטעּפש) ןעייר עשיטסיוועשלָאב

 ,(טריטסערַא רע זיא טלָאמעד טניז ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק דעד ןוֿפ ןרָאװעג ןסָאלשענסרוא

 רַאורבעֿפ ןיא יו ,ווָאקינּפַאילש טלייצרעד *1917 רָאי םעד ֿברע. ךוב ןַײז ןוֿפ דנַאב ןטשרע ןיא

 דַארגָארטעּפ ןיא טעטימָאק ןשיטסיװעשלָאב ןעמייהעג םעד ןוֿפ גָארטֿפױא ןטיופ רע זיא 6

 טָאה דנַאלסור ןוֿפ .ןינעל ע ב ןעמָאנ ןרעטנוא טבעלעג טָאה רע ּוװ ,דנַאלסיוא ןייק ןֿפָאלטנַא

 ןטנעמוקָאד עיצקעלָאק עסיד ַא ךיוא ֿבנַא ןוא ןלַאירעטַאמ עלַאנעלמוא ךס ַא טדיֿפענסױרַא רע

 םעד רע טָאה ,ןױטשדַאֿפ ןעקימ יו : המחלמ ןוֿפ טַײצ דעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ ענַאל רעד ןגעוװ

 רעגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןעמעו טימ ,י ק ד ַא ג םיסקַאמ ךרוד ןעמוקאב לָאירעטַאמ ןקיזָאד

 םעד טימ .רעוט עשיטילָאּפ עשידִיי יד ןוֿפ ןעמוקַאב תועמשמ סע טָאה רעכלעוו ןוא גנודניברַאֿפ

 רעמלָאהקָאטס יד. .םלָאהקָאטס ןייק תליחּת ןעמוקעגנָא ןינעלעב--ווָאקינּפַאילש זיא לָאירעטאמ

 ןענַײז ,לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד טימ טריסערעטניארַאֿפ רעדיז ךיז ןבָאה -- דע טלייצרעד - ןדִור

 ארומ בָאה ךיא תמחמ ,טלָאװעג טינ ןֿפױקרַאֿפ ייז בָאה ךיא רעבָא ,ןֿפױק וצ םיא טיירג ןעוועּג

 .לַארענענ ןשטינד םעד ןוֿפ ןטנענַא יד וצ טנעה עוויטאלוקעפס ןיא ןלַאֿפנַײרַא טעװ דע זא ,טאהענ

 יד זַא ,טגײלעגרָאֿפ רעבירעד בָאה ךיא .ןקעוװצ עשינעטַאדטס ןוא עשיטילָאּפ ענַײז רַאֿפ באטש

 ןדנירג טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,גַאלרַאֿפ א ןוֿפ עיצַאזינַאנרָא רעד ףיוא טלעג ןבעג ןלָאז ןדָיד

 טלָאװעג ןוא רימ טימ ךיז ןעגנודעג ,טלקנעווקעג ךיז ןבָאה יז רעבָא ,םירֿבח עניײמ ןוֿפ ?יײטנָא ןטדמ

 ןייק לַאירעטַאמ םעד ןריֿפוצּפָא ןסָאלשַאב ךיא בָאה טלָאמעד ...ךיז רַאֿפ ?אירעטַאמ םעד ןבָאה

 20.יסעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןוֿפ רענייא םיא ןבענרעביא ןטרָאד ןוא עקירעמא

 ךימ טָאה ןעמ,+ .קרָא:וינ ןייק ןעמוקעננָא ןינעלעב--ווָאקינּפאולש זיא 1916 רעמוז ןטימ

 גנוטירצ רעשיטסילַאיצַאס 'דִיי רעד ןוֿפ רָאטקַאדעד ןטימ--רעטַײװ רע טליוצרעד--טריֿפעגֿפױונוצ

 19 א. ןטו ת א ח א א א ס פ} 118אגמץ3:6 1917 ?סה2ג. םססתסאחעמגמעה ע 208אע6624184 0

 ק860368 2פענאסהאא 4 םסמסתנסחעסמאסא תסתחסתמס 52 1914--1917: .11-1 'ב ,(1920 עװקסָאמ)

 ,"ןרעװָארַאטס , עשיסור יד ןוֿפ טמַאטש רע ,דֵיי ןײק טינ זיא וָאקינּפַאילש

 194 יז 1 '3 ,ה" 2

 {36) ןטֿפילש לשילַאטְסיה
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 רעבָא ;לָאירעטַאמ ןוֿפ לייט ןסיוועג א רָאנ ןצונוצסיוא ןעװעג םיּכסמ טָאה סָאװ ,?סטרעורָאֿפ,

 םעד םיא טלָאװעג טינ רעיײז ךיז טָאה רימ ןוא ,ל?יֿפָאנַאמרעג רעטנערברַאֿפ ַא ןעוועג זיא רע

 ןבָאה סָאװ ,עטנרעלענ עשידִיי עקינייא טימ ןֿפָארטעגֿפיױנוצ ךיז בָאה ךיא .ןבענּפָא לאירעטַאמ

 :ַאמ םעד ןבעגרעביא :ןעװענ ןענַײז םיאנח ענַײמ .רעגעלרַאֿפ א ןעניֿפעג וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז

 ןוא שילננע ןיא ןבעגסיורַא םיא לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא דעשידִיי זיא טינ'ס רעכלעוו לַאירעט

 ייז טימ בָאה ךיא רעבָא ,ךס ַא ןנָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ןטנַאלוקעּפס עטַאוידּפ .ןכַאדּפש ערעדנַא
 סע ...ןינע םעד ןגױצרַאֿפ רעַײז רעבָא ןבָאה ?ןדִוי עטנרעלענ. יד .ןָאט וצ ןבָאה טלָאװעג טדנ
 :עב בָאה ךיא ."ןעוועג בשיימ, ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ןוא טסונװא ,הלוי שדוח רעד קעוװַא זיא

 םומינימ םעד טמיטשַאב בָאה ןוא דנַאלסוד ןיא טעברַא רערענַאיצולָאװער רעד רַאֿפ טלעג טֿפרַאד

 געוו רעד ,דנַאלסור ןוֿפ םיא ןריֿפרעבירַא) רעלָאד 500 ןיא לַאירעטַאמ ןרַאֿפ ןטסָאקטסבלעז ןוֿפ

 ןבָאה ייז .רעמ ךיא בָאה טננַאלרַאֿפ רעבָא ,(דנַאלסור ןייק נעווקירוצ רעד ןוא עקירעמַא ןייק

 ןבָאה ןוא ,טָאטש ןיא ָאטינ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עכַײר יד ןענַײז טציא זא ,ןזרורעגנָא

 ןוא ,רעַײט ןעוועג זיא טַײצ יד .ןעלטימ ענענייא ןוֿפ רעלָאד 500 רָאנ ןבעג וצ ןעוועג םיּכסמ

 21,500 יד ןעמונעג ךיא בָאה דנַאלסור ןייק קירוצ ןרָאֿפ ןענעק וצ ידכב

 ןעקימ יוו--,ןטנעמהקָאד עקיזָאד יד טֿפױקענּפָא ןבָאה סָאװ ,רעוט עשידִיי רענַאקירעמַא יד

 סָאד :ןבענעגסורַא טינ טלָאמעד םיא ןבָאה -- ,"עטימָאק שיושזד ןעקירעמַא- ןרַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ

 רָאנ ךיז טציטש - ??הינק רעד רַאֿפ ךָאנ תועמשמ--טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה טעטימָאק רעד סָאװ ,ךוב

 עלוֿפטרעװ רעיז עקיזָאד יד ןענַײז ללכב .ןטכירַאב עלַאנעל ןוא לַאירעטַאמ:סננוטַייצ ףיוא

 עשידִיו דד סָאװ ,המחלמ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןדִוי עגונב קיטילַאּפ רעשירַאצ רעד ןגעוװ ןטנעמוקָאד

 23.שיסור ןיא ,ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זַײװלײט רָאנ ,טלמאזענ ןבָאה דַארנַארטעּפ ןיא רעוט-ללּכ

 :סיוא ןייק טקישענרעבירַא ןבָאה רעוט עשיסור:שידוי יד סָאװ ,עיּפָאק רעד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ

 עיּפָאק ןייא ןטסינווצ עשיסוד יד ןבָאה תועידי עקינייא טרול .טנַאקַאב יונעג טינ זיא ,דנַאל

 לַאירעטַאמ םעד ןעמ טָאה אֿפונ דנַאלסור ןיא .טעטיסרעווינוא רעמילשורי םוצ טקישעגרעבירַא

 ןענוֿפעג טרָאד ןעמ טָאה קירוצ רָאי עכעלטע טימ רעבָא ,ןלַאֿפרַאֿפ רַאֿפ ןטלַאהעג טַײצ עננַאל ַא

 םעד ןוֿפ-רעטסקיטכיװ רעד--?ייט רעסיורג א .ויכרַא ןיא ןבענעגרעביא ןוא םיא ןוֿפ עיּפָאק ַא

 .טנעה ערעזדנוא ןיא ךיוא סעיּפָאק ןיא ךיז טניֿפעג לשירעטַאמ

 ,ו"א 197 יז ,ןטרָאוד 41

 : 22 ךן'ם6 ןטשצ ֹומ 186 !28פ!?סזת 002: 20מ6 (ןצסש-{סז 1916) עז דנַאלסור ןגעװ לעיצעּפס

 .1916 יינ ,"ךוב רעצרַאװש רעד, :קַאינזוּפ םַאיליװ ןוֿפ 'זרעניא ידִיי ַא ךיוא ןַארַאֿפ .ריֿפנַײרַא ךיוא ,83 - 19 יז

 װָאנבוד .ש ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא *ָארויב ןשיטילָאּפ ןשידִַײ, ןוֿפ ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ לײט ַא 5

 "ךונצרַאװש , םעד סיוא, ןעמָאנ ןרעטנוא ,296--195 יז ,(1918) 10 'ב ,"ַאניראטס ַאיַאקסיערוװעי , לַאנרֹושז

 ,(אקצחמ קעססאס8 קספסתסואא" ןיא טקורדעגּפָא ךיוא זיא לײט רענײלק--רעדנַא ןַא ,"םוטנדִיי ןשיסור ןוֿפ

 .284--245 יז ,(1928 ןילרעב) 19 *ג



 ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ





 ווָאנבוד ןועמש ןוֿפ וויכרַא רעד

 (זירַאּפ רעװַָאקירעשט .א ןוֿפ

 ידנורג םעד .רָאי ננילדנעצ עכעלטע ןוֿפ ךשמ ןיא טלמַאזעג 'וָאנבוד .ש טָאה וויכרַא ןַײז

 ןרָאי רע90 יד בײהנָא טײקכעלטנֿפע רעד וצ גנודנעוו עטנַאקַאב ןַײז טניײלעג טָאה ןייטש

 *טרַא ןַײז ןיא .ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןיא עיֿפַאדנַאירָאטסיה 'דִוי רעד רַאֿפ לַאירעטאמ ןבַײלק ןנעוו

 עטסישענ יד ןרידוטש ןנעוו.---,רושָארב א יוװ סיורא רעטעּפש זיא סָאװ ,1891 ןיא *דָאכסָאװ. ןיא

 -- {"טֿפַאשלעזעגנ רעשירָאטסיה רעשידוי:שיסוד א ןוֿפ גנודנירג רעד ןנעוו ןוא ןדִיי עשיסור יד ןוֿפ

 ירָאטסיה ןוֿפ תיב-ףלַא ריא טימ טנרעל ,ץנענילעטניא רעשידִיי רעד וצ ווָאנבוד .ש ךיז טדנעוו

 רָאּפ א ןיא .טעברַא:למַאז רעד רַאֿפ ןעמענ ךעלדנע ךיז לָאז יז זַא ,ריא ןוֿפ טנָאמ ןוא עיֿפַאדנָא

 םיא טקישעצ ןוא 2ץנעגילעטניא רעשירלי.שיסור רעד וצ ףורֿפױא ןַא ּפָא רע טקורד םודַא םישדח

 טכעלטנֿפערַאֿפ רעטעּפש לסיב א .ןענָאזרעּפ עטַאװירּפ ןוא ןעננוטלַאװרַאֿפ-הליהק ,סרעניבַאר יד וצ

 ֿב,לַאירעטַאמ ןוֿפ רעלמַאז עקיליװַײרֿפ וצ ארוק-לוק א--"הרוקחנו השּפחנ. ןַײז שיערבעה ןיא רע

 דָארנ .ץניװָארּפ רעד ןיא ןרָאװענ טקישענרעדנַאנוֿפ זיא ןוא רושָארב ַא יװ סיורַא ךיוא זיא סָאװ

 ךרע רעד טינ ןענוֿפעג ,ןזַײרק ערעדנַא וצ טרילעּפַא טָאה סָאװ ,גנודנעוו עשיערבעה יד טָאה

 ג.ץנענילעטניא דעד וצ שיסור ןיא ןעגנודנעוו יד יװ ,גנַאלקּפֶא ןרעסעדנ א

 טבַײרש ,'םינרבק עריא רָאנ ,עטכישענ (רעשידִיי) רעד ןוֿפ רעיוב ןייק טינ ןענַײז רימ.

 ןעגנַאנעג זדנוא יב ןענַײז לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןוֿפ תורצוא ;רושָארב ןַײז ןיא ווָאנבוד .ש

 וצ לוטיב טימ וליֿפא ןוא קיטליגכַײלג ןגױצַאב טציא זיב ךיז טָאה'מ סָאװ ,רַאֿפרעד דוביאל

 ייז ,םירוקמ עשידוי יד ןעלמַאז וצ קיטיינ זיא הדוש רעטשדע רעד ןיא .טעברַא:למַאז רעד

 ןעמ :טנַאקַאב רעמ ןענַײז סָאװ ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןלַאירעטַאמ יד רַאֿפ רעקיטכיוװ ןענַירז

 יד סרעדנוזַאב ןוא םורֿבח ןוֿפ ,תוליהק ןוֿפ םיסקנּפ טײקנסענרַאֿפ ןוֿפ ןעװעטַאר ןוא ןכוז םרַאד

 :ֿבהּכ ןיא ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה עטלַא ןביילק ףרַאד ןעמ ; הנידמה יסקנּפ ןוא םידעווה לסקנּפ

 :נולייצרעד ןוא סעדנענעל ,רעדילסקלָאֿפ עשירָאטסיה ,תוֿבצמ ןוֿפ ןטֿפירשּפָא ,םיֿבחּכ ,ווירב ,ןדי

 .תולאש ןוֿפ ןקורד ענעטלעז -- םירוקמ ע ט קו ר דע נ יד ךיוא ןענַײז קיטכיוו רעקינייוו טינ :ןעג

 --רוטַארעטיל עשידיסח ,םירֿפס:הלבק ,רסומ ןוא שורד ירֿפס ,םיטויּפ ןוא תוניק ,תוהילס ,תוֿבושּתו

 :ָארב רעשלערבעה ןַײז ןוֿפ םוס םוצ .תוֿפוקּת ענעגנַאגרַאֿפ יד ןוֿפ ןרוּפש ןעניֿפעג ןעקימ ּוװ ץלַא

 טריּפָאק ןוא טלמַאזעג ,טכוזעגֿפױא ןֿפרַאד ױזַא יװ ,סעיצקורטסניא עיונעג ווָאנבוד .ש טינ רוש

 ,(סעדָא ןיא טבעלעג טלָאמעד טָאה רע) סעדדַא ןַײז ןָא טזַײװ ,לַאירעטַאמ םינימ עכלעזַא ןרעוו

 ןשטנעמ וצ ףור א טימ טקידנערַאֿפ ןוא ,ןרעװ טקישעג ןענעק ןטנעמוקָאד ןוא םועידי יד ןיהווו

 וצ ,הרֿבחהישָאר ןוא תוליהק-ישָאר ,םיסנרּפ וצ ,סרעניבַאר ןוא םינבד וצ--ןזיירק עלַא ןוֿפ

 1 006 עּבעצסטעע עסזסקעעװ קעססאעואט 682668 ע 06 ץױקסנאמסוועע קעסס80:68-

 עסדסקע6סאסחס 060160188, ,80080ה" 1891, ןאַפ 4--9.

 .(ןטַײז 91) רושָארב רעדנוזַאב ַא יװ ךיוא סױרַא רָאי םענעי ןיא

 .11 יונ ,1891 -דָאכסָאװ./ 2

 ןילופב לארשי תודלות ןינבל רמח ףוסאל םיבדנתמה םעב םינובנה לא ארוק לוק .הרוקחנו השפחנ 3

 ,('ז 28) 1892 טַארַצּפעס ךיוא ; 1 *ב ,(סעדָא) *סדרּפ , ב"ז .איסורו

 .7 'ונ ,1893 -דָאכסָאװ, ןיא טעבּרַאיטײרגוצ 'טסיה רעד ןגעװ טכירַאכ סווָאנבוד ש ל*ג8 4



 וָאנבוד ןֹועמש ןוֿפ וויכרא רעד 56

 --,ןשטנעמסקלָאֿפ ןוא טננוי רעד וצ ,םירֿפס עטלא ןוֿפ ןרענָאיצקעלָאק ןוא סרערעל ,םיליּכשמ

 |עטכישעג ענעגייא רעזדנוא ןשרָאֿפ ןוא ןכוז רימָאֿפ *! הרוקחנו השּפחנ,

 ןרָאי ענעי ןיא עטשרע יד ,רעקירָאטסיה ןגנוי ךָאנ טלָאמעד םעד ןוֿפ גנודנעוו עקיזָאד יד

 ענײײלק יד ןיא סרעדנוזַאב ,גנַאלקּפָא ןַא ןֿפורעגסױדַא טָאה ,ןימ םעד ןוֿפ עקיצנייא יד ןוא

 לאירעטַאמ אזַא ּוװ תועידי רעדָא ,לַאירעטַאמ ןקיש ןעמונענ ןעמ טָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ .ךעלטעטש

 222 :טקישענוצ ןעמוקאב ווָאנבוד .ש טָאה 1893 -- 1893 ןרָאי יד רַאֿפ רָאנ .ןעניֿפענ ךיז ןעק

 עטלש ןוא םיסקנּפ ןיֿפ סעיּפָאק ןוא ןלַאנינירַא 20 רעביא ,ענעטלעז ךס ַא יז ןוֿפ ,םירֿפס עטלַא

 ןוא ןעננולייטטימ עשירָאטסיה טרעדנוה עכעלסע ןוא ןטנעמוקָאד ענעדײשרַאֿפ 75 ,ןדיײֿבחּכ

 ץנעדנָאּפסערָאק עטנַײװצרַאֿפ טַײרב ַא םעד ןנעװ ןריֿפ וצ ןעמוקענסיוא זיא ןווָאנבוד .ש ?.ווירב

 עקיזָאד יד ןרידיסבוס ןוֿפ זַײװליײט ןוא ןריֿפנָא ןוֿפ החריט עצנַאנ יד ;רעפמַאז רעטרעדנוה טימ

 יציֿפמ הרֿבח. ןוֿפ טעטימָאק רעסעדָא רעד טינ רעמ ,ןײלַא םיא ףיוא ןלַאֿפעג זיא טעברַא:מַאז

 ,סואציה לייט ַא ןקעד וצ ףיוא עידיסבוס רעניילק א טימ ףליה וצ ןעמוקענ םיא זיא -הלּכשה

 ױזַא ?.לַאירעטַאמ םעד ןקישרעבירַא ןוא ןריּפָאק ,ןכוזֿפױא טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןענַײז סָאװ

 ןַײז ןיא ןַײרַא רעֿפיט ץלא זיא ווָאנבוד .ש ןעװ ,ןרָאי רע90 יד ןוֿפ ףוס ןזיב ןגיוצעג ךיז טָאה

 ןביוהעננָא טלָאמעד טָאה סָאװ ,'עטכישעג רעשידִיי רענײמענלַא. רעד ןיא--טעברַא רענעגייא

 ןוא -םוטנדיי םעַיינ ןוא ןטלַא ןגעוו ווירב .. יד ןיא ,עטכישענ ןוֿפ רעכיבנרעל יד ןיא ,ןענַיישרעד

 ןיא טעברַא:למַאז יד ןוא--םזימָאנָאטױא ןוא םזילשנַאיצַאנ:רוטלוק רַאֿפ ףמשק ןשועריא םעד ןיא

 ,טלעטשענּפָא יװ טעמּכ הנרדהב ךיז טָאה רעלמַאז יד טימ ץנעדנָאּפסערָאק יד ןוא ץניװָארּפ רעד

 ,רעטעּפש ךיוא ןעמוקנַײרַא ןנעלֿפ ,עקיטכיוװ רעייז טֿפֶא ןוא ,ןטנעמוקָאד ענלצנייא םגה

 ינריי ןשיסור םעד ןשיװצ -עטכישענ ןוֿפ רענָאיסימ ,, רעד ןרָאװענ םמאב זיא ווָאנבוד .ש

 רעטרעדנוה ליֿפ ןרָאװעג טעװעטַארענ ןענַײז פלויה ןַײז טימ ןוא עדנַאנַאּפָארּפ ןַײז קנַאד ש ?.םוט

 ןכַילנ ןוֿפ ןעוועג זיא ,טקישעגוצ ןבָאה דעלמַאז יד סָאװ ,ץלא טינ טַײװ .ןלָאמקנעד עשירָאטסיה

 .ָאטסיה ןוֿפ עיצקעלָאק עלוֿפטרעװ ןוא עכַײד ַא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה רעבָא ןײמעגלַא ןיא ,טרעוו

 ,שידיר ,שיליוּפ ןיא עקינייא ,שיסור ןיא ךיוא ךס 8 ,שיערבעה ןיא ֿבור סָאד ,לאירעטַאמ ןשיר

 טרעלקרעד -ץילמה, רעד טָאה עדנַאנַאּפָארּפ סווָאנבוד ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא .שטַײד

 ןוא ,המודּכו םיסקנּפ ןוֿפ ןנוצסיוא--ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה ןקורד וצ ןָא טבייה רע זַא ,(1902)

 ןעווענ זיא רעקיטכיוװ ךָאנ .גנוטַײצ רעד ןיא טנַױשרעד עקַאט ןבָאה ןעלקיטרַא עכלעזַא ייר א

 ןיא ןענוֿפענ טָאה עיֿפַארגָאירָאטסיה עשידיי:שיסור יד ןעיוב וצ ףור רעד סָאװ ,גנַאלקּפָא רעד

 .ךעב .וװ ,ןרעווַאניװ .מ טימ שארב ,גרוברעטעּפ ןיא ץנענילעטניא רעשיריר:שיסור זַיײרק ןגנוי םעד

 ,(א"א סוקצורב .י ,ןָאסמַארב .7 ןעמוקענוצ ייז וצ ןענַײז רעטעּפש) ןנרעבנעזורנ .ס ןוא ןענַאמ

 *הלּכשה יציֿפמ הרֿבח. רעד ַײב *עיסימָאק עשיֿפַארגָאנטע:שירָאטסיה, יד טעדליבענ ןבָאה סָאװ

 :וקָאד יד ןטעברַאַאב ןוא ןעלמַאז ןעמונעג ,ןוװָאנבוד .ש ןוֿפ הצע רעד טיול ,ןבָאה ןוא (1892)

 עלאטנעמַאדנוֿפ יד טיירנענוצ ןוא ןטקַא-װיכרַא עשיסור עטקורדענ יד ןוֿפ ןדִיי ןנעװו ןטנעמ

 :ָאטסיה רענעי ןוֿפ טַאנָארוס ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד 5.*ןטֿפירשֿפױא ןוא ןטסענעד, ןוֿפ עבאנסיוא

 יד רב רעבָא ,1891 ןוֿפ ןַאלּפ ןַײז ןיא טגײלענרָאֿפ טָאה וָאנבוד .ש סָאװ ,טֿפַאשלעזעג רעשיר

 טלָאמער עיצַאזינַאנרָא רעכעלטֿפַאשנסיװ ןוֿפ םרָאֿפ רעדנַא ןייק זיא דנַאלסור ןיא םיאנּת עשיטילָאּפ

 ,ןעווענ ךעלנעמ טינ

 ,1895 -דָאכסָאװ, ןיא טעברַאיטײרגוצ 'טסיה רעד ןגעװ ןטכירַאב עקידרעטַײװ טסװָאנבוד .ש עז 5

 .ןטכירַאב עדײב יד ןוֿפ ןלָאצ ענעבעגעגנָא יד טנכערעגנעמַאזוצ ןבָאה רימ ; 7 יונ ,1896 ןוא ,5 יונ

 *דָאכסָאװ, עז ;לבור 454 ףיורעד טרינגיסַא טעטימָאק רעטעדָא רעד טָאה 94--1893 ןרָאי יד רַאֿפ 6

 .ןטרָאד ,5 'ונ ,5

 ,208 'ז ,(1934 עגיר) 1 'ב ,,ההעזה 2138" ןרַאומעמ ענַײז ל*19 = 7

 ןיא רעטירד ןוא רעטײװצ רעד) 1899 סױרַא דנַאב רעטשרע רעד -- 26/60ז8 עג הההעסע 5

 .(גרוברעטעּפ ןיא טֿפַאשלעזעג 'גטצ'טסיה רעשידִיי רעד ןוֿפ ןיוש !גסױרַא ,1913--+0
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 ,ןטנעדנָאפסערָאק ענַײז ןוֿפ טקישעגוצ ןעמוקַאב טָאה ווָאנבוד סָאװ ,לאירעטאמ םעד ץוח

 טַײצ רעכַיילג רעד וצ רע טָאה ,ןטקעיבָא ענעילעגסיוא יד טיול טריּפָאק ןײלַא יז ןוֿפ ךס א ןוא

 טלָאמעד םיא ןבָאה סָאװ ,ןטיבעג יד ףיוא סרעדנוזַאב ,טלמַאזעג קיניײװ טינ ךיוא ךעלנעזרעּפ

 ןענַאגרָא עמָאנָאטױא עשידיי יד ןגעוו ,גנונעװַאב רעשלדיסח רעד ןנעװ :טריסערעטניא לעיצעּפס

 דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא עינָאלָאריטרַאמ רעשידוי רעד ןנעוװ ,ה"י ןט18-16 ןיא ןליױּפ ןוא עטיל ןיא

 רעד ךָאנ ןענַײז טיבעג ןטצעל םעד ףיוא .ד:ַאלסור ןשירַאצ ןוֿפ קיטילָאּפ-ןרָיי רעד ןגעוװ ןוא

 םורַא ױזַא .ןוויכדַא עשיסור יד ןוֿפ ןעמונעגסיױרַא ,סעיצקעלַאק עקיטכיוװ ןעמוקעגוצ עיצולָאװער

 .ש זַא ,ןזַײװנָא ךָאנ ָאד ןליו רימ .דנאטשוצ ןקיטציא ןַײז ןיא ויכרַא רעד ןֿפַאשענ ךיז טָאה

 .לעזעב עשיֿפַארגָאנטע-שירָאטסיה עשידִיי יד ןדנירג וצ רויטאיציניא יד ךיוא רעהעג ןווָאנבוד

 .ורעי, רעד ןוֿפ רָאטקַאדעד ןוא רעדיֿפנָא ריא קידנעַיײז ןוא ,(1905 ןיא) גרוברעטעּפ ןיא טֿפַאש

 ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ וויכדא םעד ןֿפַאש וצ ןֿפלָאהעגטימ ךס ַא רע טָאה ,-ַאניראטס איַאקסיער

 פ.וויכרַא םענעגייא ןַײז ןוֿפ ןטקעיבָא עקינייא ןיהַא ןבענעגרעביא דליֿפא

 ןוֿפ עֿפש רעד לב .טרדיזינָאלַאטַאק םינ יװ טעמּכ ךָאנ זיא ןווָאנבוד .ש ןוֿפ וויכרא רעד

 רימ .ךעלגעמ טינ הּתעתעל וויכרַא םענוֿפ גנוּבדשַאב עקידנּפעשסיױא ןַא ללכב זיא לַאירעטַאמ

 עטסקיטכיװ עמַאס יד ףיוא ןזַײװנָא ןוא םיא ןוֿפ קיטסידעטקַאדַאכ עצרוק א ןבענ ָאד ןלעוו

 עקינױײא ןוא לַאירעטַאמ רעכעלטֿפירשטנַאה רָאנ ןַײדַא ןעװג 'ויכרא םעד ןיא .ןטנעמוקָאד

 ןיֿפ ץנעדנָאּפסערָאק עכַײר יד ךיוא יװ ,אצמנב טינ טציא ןענַייז סָאװ ,ןטנעמוקָאד עטקורדענ

 ןטלַאה לַאירעטַאמ טענוֿפ גנובַײרשאב רעזדנוא ןיא .רעכיב ןוא םידֿפס טינ רעבָא ,ןווָאנבוד .ש

 .טכַאמענ וּתעשב טָאה אֿפונ ווָאנבוד .ש סָאװ ,גנולייטנַייא רעד לב ךיז רימ

 עקידרעטַײהװ יד דיז ןשיווצ ,םיס קנּפ ןוֿפ גנולמַאז יד רעהעג עּפררג רעטשרע רעד ּוצ

 סקנּפ ,(1823--1702) להק (רעווַאלסישטמַא) רעװַאלסיטסמ ןוֿפ לודגה סקנּפ רעד :ןלאניגירָא

 ןוֿפ רעטעלב ,(1809--1720) ץיוָארטעּפ ןוֿפ סקנּפ ,(1795--17600 :עקדָאבָאלס) וװַאלסיטסמ-ַײנ ןוֿפ

 -- 1686) ווָאכיב:טלַא ןוֿפ אשידקיהרֿבח סקנּפ רעד ,(1740--1632) להקה סקנּפ רעוועשטניּפ ןטלא

 ךיוא ןוא 10(ןטַײז 557 : 1819--1806) ןַאדַײק ןיא הדֿבח רעשהכָאלמ.לעב ןוֿפ סקנּפ רעד 9

 רענבוד ןוֿפ טקישענוצ) םתוצרַא עברַא דעװ סקנּפ םענוֿפ רעטעלב 6 ענעבילברַאֿפ קיצנייא יד

 ןיטקיט ןיא םיסקנּפ יד ןוֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז ןגוצסיוא ערעסעדנ ןוא סעיפָאק .(תוילנרמ .ח רעניבאד

 ןט18 ןיא םיסקנּפ רענילבול יד ןוֿפ 10,עווָאדולבַאז ,(1832--1762 ,םיסקנּפ 2) שזריב 19/(ןיצָאקיט)

 רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג םיסקנּפ ערעדנַא רעננילדנעצ ןוֿפ ןנוצסיוא ערענעלק ;'דנַא ןוא 10ה"ר

 ןוֿפ סעיּפָאק ענעדױײשרַאֿפ יד ןרעוװ טנָאמרעד ןֿפרַאד רעדנוזַאב .(רעטַײװ עז) *ַאילַאנומָאק, עּפורג

 טינ) *אניראטס 'רוװעי, וצ הֿפסוה א יװ טקורדעג ןעװענ זיא סָאװ :גאטיל תנידמ סקנּפ

 ,1925 ןילרעב ןיא לוֿפ סיורא רעטעּפש זיא ןוא (טקידנערַאֿפ

 טימ ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה ווָאנבוד .ש סָאװ ,-ַאנַאידיסח,. יד טעדליב עּפורג עטייווצ א

 ייר ַא טלַאהטנַא רעבָא ,עסיורג ןייק טינ ךרע יֿפל זיא עיצקעלָאק רד .טלמַאזעג סֵיולֿפ ןרעדנוזַאב ַא

 יד ןנעק םומרחו םיזודּכ טימ םיסרטנוק יד ןוֿפ ןטנַאיראװ ענעדײשרַאֿפ :ןלַאירעטַאמ ענעטלעז

 43 טגָאמרַאֿפ 1923 רָאי םוצ טָאה טֿפַאשלעזעג רעשיֿפַארגָאנטעישירָאטסיה רעד ןוֿפ ויכרַא רעד 9

 200 ,רוטַארעטיל רעכעלטלעו ןֹוא רעשינבר רעד ןוֿפ י"ּכ 200 ,םיסקנּפ ןופ ןגוצסיוא ןוא סעיּפָאק '/0 ,םיסקנּפ

 ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ ןוא ןטינשסיוא טימ ןטֿפעה 1000 רעביא ,שיערבעה ןיא ווירב ןוא ןטנעמוקָאד

 זיא ,1929 ןיא ,רעטעּפש .וו"זַאא וויכרַאיײקס--נַא םענוֿפ ןלײט ,היי ןטט20 ןיא ןט19 ןיא דנַאלסור ןיא ןדִיי

 .טַײװ רעד ןוֿפ ןלײטּפָאדִיי יד ןשיװצ ןרָאװעג טלײטעצ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ יזֹומ רעד ךיוא ןוא וװיכרַא רעד

 טציא) עימעדַאקַא רעכעלטֿפַאשנסיװ 'רקוא רעד ןוֿפ ןוא קס גימ ןיא עימעדַאקַא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשיסור

 ןוֿפ יכרַא םעד ןַאלּפ ַא ןַארַאֿפ זיא סנטצעל ;װ עיק ןיא (רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידַיי רַאֿפ טוטיטסניא

 .ןַאשזדיב-ָאריב ןיק ןריֿפוצרעבירַא וועיק ןיא לײטּפָאדִלי

 .ןטנעמוקָאד יד וצ ןריֿפנַײרַא יד ןיא רעטַײװ עז םיסקנּפ עקיזָאד יד ןגעװ םיטרּפ 0

 יד ןוֿפ עיּפָאק עלוֿפ יד ;סעיּפָאק רענדָארג ןוא רעקסירב ןוֿפ ןלײט ןוא לוֿפ עיּפָאק רענליו יד 1

 ,דנַאלסור ןיא ןבילברַאֿפ זיא ײװצ עטצעל
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 ,םיֿבּכ ;(וװיזַאא *םיעשופ רבש, ,*םיליסכ תובשחמ. ,'םירוצ תוברחו םיצירע דימז,) םידיסח

 ,גנונעװַאב רעשידיסח רעד ןוֿפ רעריֿפ יד ןנעװ סעדנענעל ןוא תונורכז ,ןציטָאנ עשיֿפַארנָאיב

 ווירב ןרֿפ סעיּפָאק ,רוטַארעטיל רעשידיסח:יטנַא רעד ןוא םירֿפס עשידיסח ענעטלעז ןוֿפ ןנוצסיוא

 יד ןנעק רענייא אֿביקע ןוא ןואנ רענליוו ןוֿפ ,ידשילמ רעב ןוא ןמלז רואינש ןוֿפ ווירב ב-צ יװ)

 עס ןוֿפ ןטקַא עלעיציפָא יד ןוֿפ סעיּפָאק ןענעסערנַיײרַא ךיוא ןעמ ףרַאד רעהַא .(וו"זַאא םידיסה

 -רענילרַאק , יד ףיוא קסניּפ ןוֿפ רודניֿבא ןוֿפ הריסמ רעד ןנעוו ,1801---1800 ןוֿפ ,וויכרש-טאנ

 לוֿפ טעמּכ זיא -ַאנַאידיסח. ןוֿפ לַאירעטַאמ רעד .ןמלז רואינש 'ר ןוֿפ טסעדַא םעד ןנעוװ ןוא

 .םזידיסח ןוֿפ עטכישעג ןַײז ןיא ןווָאנבוד .ש ןוֿפ טצונעגסיוא

 ןיא ןדִיי ןוֿפ בצמ םעד ןגעװ ןטנעמוקָאד ענײמענלַא טלַאהטנַא -ַאילי װי צ. עּפורג יד

 ןנעװ רעכיב עשיסוד-טלַא ןוֿפ ןנוצסיוא ,ה*י ןט18 ןוֿפ ןנעליוװירּפ עקינייא :ןליױּפ ןוא דנַאלסור

 .יִּלָאֹפ-ןדִיי רעד ןנעוו ןטנעמוקָאד עיצקעלָאק א ,טכַאמ רעד ןוֿפ ןעגנונעדרָארַאֿפ ןוא תונקּת ,ןדִיי

 יד ןנעװ ,עיסימ סלאטנעיליל ר"ד ןנעװ ןלַאירעטַאמ ,11 רעדנַאסקעלַא ןוא 1 יַאלָאקינ ןוֿפ קיט

 םוריזג ןנעװ---ַאיגָאלָאריטרַאמ, ןוֿפ לייט א ןַײדַא ךיוא טמוק דעהַא .דנַאלסור ןיא רעמִיַארַאק

 .המודּכו םינורה יד ףיוא תוניק ןוא תוחילס ,עטנָאנ תריזנ ןוא טיּתו ת"ת

 .ענ רעד וצ ךייש ןענַײז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד םורַא טמענ +ַאילאנומ ָא ק.  עּפודנ יד

 ,(1000) ענעשזור ןוֿפ םישודק יד ןנעוו : יז ןשיוװצ ,(40 ןוֿפ ךרעל) תוליהק ענלצנייא יד ןוֿפ עטכוש

 רעשזילעוו םעד ןגעוו ,ה*י ןט17 ןיא ןוא ןט16 פוס ןדִיי רענזױּפ יד ןוֿפ גָאלָאריטרַאמ םעד ןגעוװ

 םירסומ עשידִיי ייװצ עטענרהרעד רַאֿפ ןדִיי רעצישוא:ַײנ יד ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןגעװ ,סעצַארּפ

 ןוֿפ ןנוצסיוא ךיוא ןוא (ווענעשעק ,ןילבול ןיא) תוֿבצמ עטלַא ןוֿפ ןטֿפירשֿפױא ,(1840--1839)

 יד ןנעװ ןלאירעטַאמ יד ןרעװ טנכערעגנַײרַא ךיוא ןֿפרַאד רעהַא .םיסקנּפ עקיטרָא רעגנילדנעצ

 .(1829) ענוװָאבָאב ןוא (1816) שטירזעמ ןיא םד-םופילע

 ,דנאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןגעװ ןטקַא עלעיציֿפָא יד ןדליב עּפורג רעדנוזַאב א

 רעווענעשעק ,ןרָאי רע80 יד ןיא ןעמָארנָאּפ) עיצולָאװער רעד ךָאנ ןוויכרַא יד ןוֿפ ןבירשענּפָא

 ןוא 1906 רעקָאטסילַאיב ,1905 ןעמָארנָאּפ:רעבָאטקָא יד ,1903 םָארנָאּפ רעלמָאה ,1903 םָארנָאּפ

 עּפורג רעד וצ .ָאילָאֿפ ןטַײזנישַאמ ענעבירשַאב טכידענ 900 ַײב ןטלַאהטנַא סָאװ ,(ערעדנַא ייר א

 ןיא ענַאל רעשידיי רעד ןנעוו (-סעקסיּפַאז.) סמודנַאדַאמעמ ןוא ןלַאירעטַאמ יד ךיוא ןרעהעג

 עכעלריֿפסיױא :ב"צ יו ,1884 עיסימַָאק-ןעלַאּפ רעד ןרָאװענ טלעטשענוצ ןענייז סָאװ ,דנַאלסוד

 ןוא (טריֿפַארגָאטקעה ,'ז 248) דנַאלסור ןיא ננוגעװַאב רעשידיייטנַא רעד ןנעװ ןקילברעביא

 :ַאב סיקטסוװעיגרָאעג ,(תילוגרמ .מ--רבחמ ,'ז 90) ןדִיי ענונב גנובענצעזעג רעשיסוד רעד ןנעוו

 314 רעביא) ןדִיי עשיסור יד ןשיוװצ גנודליב ןוֿפ :נולקיװטנַא רעד ןנעװ קילברעביא רעטנַאק

 רעשידִיי דעד ןוֿפ קילברעביא רעשירָאטסיה, נ"א עיסימָאק:ןעלַאּפ רעד רַאֿכ םזדנַא-ַאמעמ א ,,(ןטַײז

 12,(טריֿפַארנַאטקעה) *דנַאלסזר ןוא עַּפָארײא:ֿברעמ ןיא עגַאל דעכעלטכעד

 .עטַאמ ןוֿפ לייט ַא ןַײרא ךיוא טמוק *ןטנעמוקָאד ענעד ײש ר ַאֿפ. עּפורנ דעד ןיא

 .טאנעס ןוֿפ ןטקעּפסנָאק ייז ןשיווצ ,סעּפורג עקידרעירֿפ יד וצ ךעלטנגייא רעהענ סָאװ ,לַאיר

 ןוֿפ ןלָאקָאטַארּפ יד ןוֿפ טקעלּפמָאק רעלוֿפ ַא טעמּכ ,(ןטַײז 05) סעצָארּפ רעשזילעוו ןגעו וויכרא

 ,דנַאלסור ןיא ןסעצָארּפ:םד-תלילע יד ןגעװ ןטנעמוקָאד:װיכרַא יד ןבעגוצסיורַש עיסימָאק רעד

 ענעעזעננָא ןוֿפ ךיוא לײטנָא ןטימ ,1920 -- 1919 ןיא גרוברעטעּפ ןיא טעדליבעג ךיז טַאה סָאװ

 11 ךירדירֿפ ןוֿפ טנעמאלנעד:לַארענענ ןוֿפ עיּפָאק עטקורדעג עטלא ןא ,(ז 133) עטנרעלעג עשיסור

 .וקָאד-וויכדַא ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ סעיּפָאק ,(שטַײד ,ןטַײז 50) ןסַײרּפ ןיא ןדִיי יד רַאֿפ 1750 ןיא

 הריסמ רעד ןגעוװ ץנעדנָאּפסערָאק עלעיציֿפָא) טאנלס ןוא םוירעטסינימ.ץיטסוי ןשיסוד ןוֿפ ןטנעמ

 עילָאדָאּפ ןיא ןדִיי ןשיוװצ ןעננולמַאז:טלעג ןגעוו ,1800--1799 ןיא ענליוו ןיא םידיסח יד םיוא

 ףס א רעײז םעד ץוח ןוא (א"א 1798 ןיא רדַאצ םוצ עיצאטוּפעד א ןקיש וצ ףיוא ןילָאװ ןוא

 רעקיזָאד רעד ןיא .תוֿפוקּת ענעדײשדַאֿפ רַאֿפ ןוא ןגַארֿפ ענעדיײשרַאֿפ ןנעוו ןטנעמוקָאד ענלצנייא

 ןװָאנבוד .ש ןוא שטיװָאנָאטנַא .מ ןוֿפ --- ןטעגרַא ײװצ טקינײארַאֿפ ןענַײז םודנַארָאמעמ םעד ןיא 2

 ,ה"א 103 יז ,1 'ב ,אמעזחה 2143" עז םודנַארָאמעמ םעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעװ ,אֿפוג
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 ךָאנ ןַארַאֿפ זיא סע--.(ןטנעמוקָאד 27) וויכרש:עילימַאֿפ סווָאנבוד .ש ןַײדַא ךיוא טמוק גנולײטפָא

 ,םינבר ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןציטָאנ ןוא ווירב טלַאהטנַא סָאװ ,יאירַארעטיל, עּפורנ עניילק א

 .המודּכו סוחיה:תלשלש רעייז ןוא קרעוו ערעייז

 טָאה ווָאנבוד .ש סָאװ ,וװ י דר ב עיצקעלָאק יד זיא עּפורנ עלוֿפטרעװ רעייז ןוא רעדנוזַאב א

 ןרָאי יד ןוֿפ ךשמ ןיא טעברַא:למַאז דעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ,ןזיװעגנָא ןביוא יװ ,ןעמוקַאב

 טלייטענטימ טרעװ ךעלטרטק ןוא ווירב רעטרעדנוה ליֿפ יד ןוֿפ ןרעדעי ןיא טעמּכ .1902--+-71

 אֿפוג ווירב יד ןיא ןרעװ טֿפָא ןוא ,םידוקמ עשירָאטסיה ,ןטנעמוקָאד ,םיסקנּפ ענענַארַאֿפ ןנעוו

 טָאה ץנעדנָאּפסערָאק עקיזָאד יד זַא יוזַש--ןטסענער רעדָא ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ ןטֿפירשּפָא ןבענענ

 יד ןיא םועידי עשירָאטסיה יד ןענַײז ןטלעז טינ ,תמא ;טרעװ ןשירָאטסיה 8 ךיז רַאֿפ ןיילַא

 ןרַאֿפ ךעלצונ רעויז ייז ןענַײז רעבָא ןיימענלא ןיא ,עטנַאקשב גנַאל ןוֿפ רעדָא עװיַאנ רעייז ווירב

 עשיסור ךס א ךיוא ןַארַאֿפ ,שיערבעה ןביורש ןטנעדנָאּפסערָאק ֿפוד סָאד .טציא ךיוא רעשרָאֿפ

 ןֿפערט ןטנעדנַאּפסערָאק יוד ןשיװצ .שיליוּפ ןוא שטַייד ןיא ווירב עקיניא ,עשידִיי ןטלעז ,ווירב

 יַארט ןוא רוטארעטיל רעשינבד רעד טימ ןדנוברַאֿפ גנע ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןּוא םינבר ןה דימ

 םירפס:ירכומ ,םיתב-ילעב עטושּפ ,םיליּכשמ ןה ןוא ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא םוטנדִיי ןלענָאיציד

 ןענַײז סָאװ ,רעשרָאֿפ ןוא רעלמַאז ענעֿפורַאב קיניײװ טינ ךיוא דעבָא ןַארַאֿפ .ןרענָאדעקעלָאק ןוא

 ןשטיוװַאנַאזַאכ .י ר"ד ָאד רימ ןֿפערט יוזא : דוטַארעטיל דעד ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב ןײלא רעטעּפש

 ;םילשורי ןיא קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ רעדנירג ןקידרעטעּפש םעד - קָאטסילַאוב ןוֿפ

 ןילָאװ רעביא העיסנ ַא טכַאמעג ווָאנבוד .ש ןוֿפ נָארטֿפױא ןטיול טָאה) הָארטסָא ןוֿפ ןרעביב .מ

 --םיובנעסינ .ש :-ארטסיוא ילודגל םדּכזמ. ןוֿפ רבחמ ןקידרעטעּפש םעד--(לַאירעטַאמ ןעלמַאז וצ

 אנבוד. ןוֿפ רבחמ םעד--תוילנרמ .ח :"ןילבולב םידוהיה םורוקל. ןוֿפ רבחמ ןקידרעטעּפש םעד

 ,טנַא;אנ .א ,ןעסעג .י ךיוא יװ ,-אילאדאּפ תורוק. ןוֿפ רבהמ םעד - יקסניטיל .נ .מ ;"יפבר

 רעדנעלרידֿפ .י ןוא רָאש .מ ריד ,(שיליוּפ ןיא) דאהזיורק .א ,(שטירד ןיא ווירב) ןָאסרעב סָאיטַאמ

 טרעווילענ ןבָאה סָאװ ,ןטנעדנָאּפסערָאק עלעיוצניוװָארּפ עינרטענ יד ןשיװצ .א"א (שטַײד ןיא)

 ,ענליוו ןוֿפ יקסווָאשריה .י ,שטירזעמ ןוֿפ ָאריּפַאש ֿבקעי : ןזַײװנָא ןעמ ףרַאד ,לַאירעטַאמ ךס 8

 זיא סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק רעשירָאטסיה רעקיזָאד רעד ץוח .ַא"א עשרַאװ ןוֿפ ןָאסרואינש .ש

 טימ ךעלקעּפ רעננילדנעצ ויכרַא סווָאנבוד .ש ןיא ךיז ןעניֿפעג ,טעברַא:למַאז רעד טימ ןדנוברַאֿפ

 טעמּכ ןוֿפ ווירב ייז ןשיווצ ,ןרָאי ךס ַא רַאֿפ ץנעדנַאּפסערָאק רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעשירארעטיל

 ןוֿפ ןוא ןרָאי רעגנילדנעצ עטצעל יד רַאֿפ רעביירש עשרררר ןוא עשוערבעה עטסנעעזעננָא עלַא

 .רעוט-ללּכ ןוא רעריֿפ עשיטילָאּפ-ײטראּפ עשידִיו יור רעצנַאנ ַא

 ענַײז רַאֿפ טצונעגסיוא ןיוש ווָאנבוד .ש טָאה װיכרַא ןַײז ןוֿפ ןלַאירעטַאמ ייד עצנַאג א

 רימ ןבָאה *אטיל תנידמ סקנּפ, םעד ףיוא .רעטעּפש ןוא ןָא ןרָאי רע90 יד פוס ןוֿפ ןעלקיטרַא

 ענעדײשרַאֿפ ןיא טקורדענּפָא רע טָאה ןלַאירעטַאמ ערעדנַא קינייוו טינ :זיװעננָא רעירֿפ ןיוש

 ,"ד ָא כ ס א וו, ןיא +ןעננולייטטימ עשירָאטסיה. ענַײז ןיא .ןכַאדּפש ענעדײשדַאֿפ ןוא סעבַאנסיוא

 רענעשזוד, יד ןנעוו :ןרָאװענ טכעלטנֿפערַאֿפ ערעדנַא ןשיווצ םיא ןוֿפ ןענַײז ,ןרָאו ר290 יד ןיא

 יד ןוֿפ נָאלָאריטרַאמ ,(8 יונ ,ןטרָאד) עטנַאג תרדזנ ןנעוו דילסקלָאֿפ א ,(7 'ונ ,1893) *םישדדק

 ,(1894) הליהק רעציוװָארטעּפ ןופ תונקת ,(ןטרָאד) עילָאדָאּפ ןיא סעטקעס עזעיגילער ןוא ןדִוד

 =ןדָיי יד ןוא עיטארקַארויב עשיסוד יד ,(7 יונ ,1897) 1844 ןוֿפ "טנוב , רעװַאלסישטמַא םעד ןנעוו

 (ו"נרת ןוא ה"נרפ) -ף ס אי ח א ח ול. ןיא .'דנַא ןוא (5 ןוא 4 ירנ ,1901) 41--1840 ןיא ענַאדֿפ

 ןנעוו -- (3 'ב) *ס ד רּפ, ןיא :ענוװָאבָאב ןיא םד:תלילע רעד ןנעװ ןטנעמוקָאד טקורדענּפָא ןענַײז

 .תודיסח-יטנַא יד ןוֿפ לייט א -- (2 'ב) "ר  ע ה. ןיא : 1656 ועליהָאמ ןיא ןדִוי ףיוא תונירה יד

 --1912 *טלעװ רעשידִיי , ןיא :(טקידנערַאֿפ טינ) תומרח ןוא םיזודּכ יד טימ םיסדטנוק

 םעד ןנעו (1 'ב) *עיֵאטישזע רעּפ. ןיא ;(1882 ןיא םָאדנָאּפ רעטלַאב ןנעוו) -עטלאבמ לוק.

 ןוֿפ ןלַאירעטַאמ לָאצ עשּפיה 8 .םירסומ עשידִיי עטעגדהעג ייווצ יד דַאֿפ סעצָארּפ רעצישוא-ללנ

 ,הזַא :"אנירטטס טשיאקסיעדװע. ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ םיא ןוֿפ ןענַײז רויכרא

 רעד ןנעו ,(1912) סקנּפ רעניטקיט ןוֿפ -- תוצרַא עבדַא דעװ םענוֿפ תונקת עיעקעלָאק יד :לשמל

 םעד ןגעװ ,(1909) ןרָאי רע80 יד ןיא ןעמָאדנָאּפ יד ןנעוװ ,(1912) שטירזעמ ןיא םד:תלולע
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 תניק ,(1910) ננורינער רעשיסור רעד ןוֿפ עלָאר רעד ןוא םידננתמ ןוא םיריסח ןשיווצ ףמשק

 .סיה, ערעזדנוא ןיא .א"א (1912) ןלאטנעיליל ןוֿפ ווירב א ,(1909) הטיחש רענַאמוא רעד ירא

 רָאטַארעט, ,-אניירקוא ןמו ןאמוא ןמ הלודג השעְמ, :טקורדענּפָא ןענַײז 1 'ב "ןטֿפירש עשידָאט

 יד ןנעוװ ןלַאירעטַאמ-װיכרַא לײט ש .םוצרא עבדַא דעװ םענוֿפ םיזורּכ ייווצ ןוא -םידיסח ןוֿפ

 ןוא ווענעשעק ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןנעו דנעב ייווצ יד ןיא ןַײרַא ןענַײז דנאלסור ןיא ןעמָאדנָאּפ

 ךיז טָאה ווָאנבוד .ש .(1923 ןוא 1919 גרוברעטעּפ ןיא סיורַא) 1881 ןיא ןוא 1903 ןיא ראסָאבוד

 רַאֿפ ןוא עטיל דעװ ןוא םוצרַאה 'ד דעװ ןגעװ ןעלקיטרַא ענַײז רַאֿפ וויכרַא ןטימ טצרנאב ךיוא

 טצונַאב ךיז ןבָאה וויכרַא םעד טימ .םזידיסח ןוֿפ עטכישעג רעד ןנעװ ןעגנושרָאֿפ - ענַײז

 :לשמל יו ,ןלאירעטַאמ עקינייא ןעילעגסיוא טָאה 'וװָאנבוד .ש ןעמעוװ ,רעשרָאֿפ עדעדנַא ךיוא

 רַאֿפ -- ןעּפ .ס ,"םהירדסו ןידה יתב.--םסא .ש ,'תועמדה רֿפס, ןַײז רַאֿפ דלעֿפנרעב .ש ר"ד

 .א"א (1904 -דָאכסָאװ,) *קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןטַאטוּפעד , יד ןנעװ ןעלקיטרַא ענַײז

 זיא ,רָאי 45 טלַא ןיוש זיא רעכלעוו ,וויכרא רעד סָאװ ,םילונליג עלַא ףיוא טקוקעג טינ

 .פיוא טּפַאהרעטסומ רע זיא ,ןטייווצ ןֿפױא טרָא ןייא ןוֿפ ןעגנורעדנַאװ יד ףיוא ,ןענַאטשעגסיױוא

 .ָאטסיה רעגרוברעטעּפ רעד טזָאלענרעביא ווָאנבוד .ש טָאה ןטקעיבא עקיניײא :ןרָאװענ טיהעג

 ןיא ,ןרָאװענ טרעקעגמוא טינ ןעַײלסיױא םַײב ןענַײז ערעדנַא ,טֿפַאשלעזעג רעשיֿפַארנָאנטע-שרר

 ןצנַאנ ןַײז ווָאנבוד .ש טָאה טציא .עניילק ַא ןרעמונ עקידנלעֿפ לָאצ יד זיא רעבָא ןײמענלַא

 .טֿפַאשנסיװ ןשידִיי םעד ןבענעגרעביא ץנעדנָאּפסערַאק רעכיַיר רעד טימ םענייא ןיא ויכרַא

 יענ לייט רעטסערג רעד רעבָא ,םיא ַײב ךָאנ ןניל ןעננולײטּפָא עקינײא .טוטיטסניא ןכעל

 ,עיצקעס רעשירָאטסיה רעד ַײב התע:תעל ףיז טניֿפ

 רימ :הלחחה ַא ָאד ןכאמ רימ .רעטעברַאַאב ענַײז ףיוא ךָאנ טרַאװ רצוא רעקיזָאד רעד

 ןבענעגוצ ןוא טעברַאַאב ץרוק ,ןטנעמוקָאד ננילדנעצ רָאּפ ַא וװיכדַא ןוֿפ ןבילקעגסיוא ןבָאה

 ןעמונענסיורַא ןוויּכ א טימ רימ ןבָאה ץַאלּפ ןטצענעדנַאב םעד בילוצ .ןעגנורעלקרעד עדעזדנוא

 -רַאֿפ רַאֿפ ןוא רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ רעבָא רַאֿפרעד ,ןטנעמוקָאד ע ר ע נ ע ל ק רָאנ

 .םוֿפוקּת ענעדייש

|| 

 םיסקנּפ ןוֿפ ןטנעמוקָאד

 (זעאסס1מ) ןיטקיט סקּנּפ ןוֿפ 41

 ז.ןיטקיט ןטַײצ עטלַא טניז ןדרָיי ַײב טסייה ('װעיָאװ רעקָאטסילאיב) ?ץעססומ טָאטש יד

 1673 רָאי ןוֿפ ןוא עלָאר עֿבושח ץנַאנ א טליּפשענ הליהק רעניטקיט יד טָאה ה*י ןט18--17 ןיא

 ,תוצרַא עברַא דעװ ןוֿפ ןעננוציז יד ףיוא רעײטשרָאֿפ ןקידנעטש ַא ןריא טַאהעג וליֿפַא יז טָאה

 ?.תוליהק ערעסערנ ערעדנַא ןוא גרעבמעל ,עקָארק טימ ךַ פגוצ

 ןטַײז 24 עטשרע יד) ָאילָאֿפ ןטַײז 489 טלַאהטנַא לילגהו ןיטקיט ק"קמ להקה סקנּפ רעד

 ןַארַאֿפ ,(1790) ניקּת זיב (1607) ז"כּת ןוֿפ ןרָאי יד וצ תוכַײש ַא ןבָאה תונקּת ֿבור סָאד .(ןלעֿפ

 ווָאנבוד .ש טָאה סקנּפ םעד .עקידרעטעּפש ליֿפ ךיוא ןוא (1589 רָאי ןוֿפ) ערעטלע ליֿפ רעבָא

 יד טריּפָאקּפָא םיא ןוֿפ טָאה ןוא קָאטסילַאיב ןיא שטיוװָאנַאזַאכ .י ר"ד ןוֿפ 1896 ןיא ןעמוקַאב

 ןיא רקיע רעד טײטשַאב סקנּפ רעניטקיט ןוֿפ טרעוװ רעד .ןטנעמוקָאד ןוא תונקּת עטסקיטכיוו

 ,"ןישטאקיט םיוגה ןושלב איירקתמד ןיטקיט , :'צ 'יס ,תונשיה ,ח"בה ּת"וש ל"גֿפ 1

 ןיא טריֿפעגכרוד ןקעװצ עלַאקסיֿפ טימ טָאה טכַאמ עשילױוּפ יד סָאװ ,גנולייצ רעשידִיי רעד טיול 2

 רעד טול ; תושֿפנ עשידַיי 2700 ַײב טנכערעג טלָאמעד לילג רעניטקיט ןיא ךיז ןבָאה ,05--1704 ןיא ןלױּפ

 .ןדָיי 2500 טגָאמרַאֿפ ןיטקיט טָאה 1897 ןוֿפ גנולייצ 'סור
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 ;םוצרא 'יד דעװ םענוֿפ תונקת ננילדנעצ עכעלטע ןבירשעגנַײרַא ןענַײז םיא ןיא סָאװ ,םעד

 אישקסיערוועי, ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ לוֿפ טעמּכ עיצקעלָאק עטצעל יד 'ווָאנבוד .ש טָאה וחעשב

 אֿפונ ןיטקיט ןוֿפ תונקּת עקיטכיוװ ייר א סקנּפ רעד טלַאהטנַא הזל ץוח רעבָא .-אנירשטס

 4,זילרק ריא ןוא

 רעטשרע רעד .סקנּפ רעניטקיט ןוֿפ ןטנעמוקָאד עטכעלטנֿפערַאֿפ-טינ ינרד ָאד ןקורד רימ

 רעניטקיט ,ידוארבאנ ןוֿפ קעציא םענייא ףיוא 1745 ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסיױא זיא סָאװ ,םרח ַא זיא

 --טגָאזעג רָאנ טרעװ סע ,רָאלק טינ טסקעט ןוֿפ זיא ףָארטש רעברַאה אזַא ןוֿפ הביס יד .זילרק

 .קַארַאכ רעמ זיא טנעמוקָאד רעטייווצ רעד .-םידומו םידוה, ענַײז טקינעּפשרעדיװ טָאה רע לייד

 םלועפ זיירק ריא ןוא ןיטקיט ןוֿפ ןביײרטוצסיורַא להק םעד ןוֿפ סולשַאב רעגנערטש ַא : שיטסירעט

 וחצר.) ןֿפרּוװסיױא ןיז ןוא הנוז א רעטכָאט ַא טאהעג טָאה סָאװ ,ֿבשוה רעניטקיט א םעניוא דעו

 סע :ןַײז שרושה ןמ רקוע ןוא ןרעטשעצ וצ -- םונוזה-:תיב ַא תועמשמ -- זיוה רעייז .ןוא ,(*ופאנו

 ייז ןשיווצ ,םיֿבשות רעניטקיט ייווצ ךָאנ םעד ץוח ןוא החּפשמ עצנַאג יד ןבירטעגסיודַא טרעזד

 זיא טנעמוקָאד רעטלרד רעד .היֿפונּכ רעקיבלעז רעד וצ טרעהענ ןבָאה סָאװ ,-קעלַאשרַאמ שיֿבַײֿפ,

 החּפשמ עטנָאמרעד יד סָאװ ,(שידִיי ןיא) העוֿבש א זיא סָאד :ןטייװצ םעד טימ ןדנוברַאֿפ

 ןייק ןכַאמ טינ טעװ ןוא טננענ יד ןוא טָאטש לד ןזָאלרַאֿפ טעװ יז זַא ,הרוּת-רֿפס ַא ליב ּפִא טיג

 ר"קה רשֿפא רעדָא ט"קּת זיא טנעמוקָאד ןטייוװצ םעד ןוֿפ עטַאד יד .ןרעקוצמוא ךיז ווּורּפ םוש

 יז סולשַאב ןכָאנ זַא ,טניימ סָאד .א"יקּת אמטסמ--ןטירד םעד ןוֿפ עטַאד יד ,(1750--1749)

 לֹּכ ףוס יז טָאה להק רעד ןוא ,ןבילברַאֿפ ךָאד טַייצ עסיוועג ַא החּפשמ יד זיא ןבַײדטוצסױרַא

 .העוֿבש רעכעלרעייֿפ ַא טימ ןדנובענ וליֿפַא ןוא ןעננּוווצעג ףוס

 1745 ןיא להק רעניטקיט ןוֿפ םרח .א

 רשאב לווארבאנ דועב םויהכ רדה 1...קציא ר"רהל ןוע תרכזמל יהי ןעמל רפסב םושד.

 םיחוליש פ"ע תוארתה המכ רחא .|?) ך"ב םירומו טירוה לוקב עומשל תררוס ףתכ ןתנש

 ,לארשי תשודק לכמ הדונמו םרחומ אוהו המרב טהרה וילע זרכוה ,ונתאמ םיאצויה

 אביש דע ל"נכ םרחב ותוא קיזחהל ונתעמשמל םירסה םובושיה ?כ9 ונחלש ל"נה םרחהו

 .ו? אפרו בשר ,וניד לבקל רוהטה ןחלוש ינפל ונתלהקל אקוד ומצעב הלודנ הענכהב

 ."ק"פל ה"קת ינש רדא ו"כ םוי םויה
 .(ב"ל ףד ,ןיטקיט סקנּפ)

 ,לַאניגירָא ןיא טרָא רעזיולב ַא 3

 ןֿפרּוװסיוא החּפשמ ַא ןוֿפ שוריג רעד .ב

 םפונב 'יאטחו םיעשפו םיער םישעמ תושעל ולידנה יכ םתנחצ לעתו םשאב הלע.

 איה רשא ותבו םיתיחשמ םינב םיערמ עדז וינבו רתשאו הסּפ רב ןבואד 'כ |+) רשא ןוממבו

 וחצר םג ,דאמ שירענה תאשח הלדנ רכ ,רומנ רוריבב וינפל לכה ררבחנו !.ש"מי תרקפומ

 םוריצב הדעה ינזודו להקה ונזורמ םכסומב הלע תאזל 2.ה"רעב םיבר ואוטהחו ואטח ופאנו

 לש תיבה עקעקֿפו סדרהלוונתלהק'מ םהוא שרנל בד"בה ףוריצבו ד"בא ןואנה

 הפ דקפי אלו רכזי אלש ןוע תרכזמל 'יהיש ידכ ,הב דוסיה דע ורע ורע תויהל ן בו א ר 'כ

 םידרומה וינבלו ש"מי הנוזה ותבו רתשאו ןבואד 'סל 'יהי אלש ,ל"נה םיעשרה תומש ונתלהק

 הלכו ,הנתלהקב תינריע הוכז םלוע דע ש"מי םירקופה לעילבו עד ישנא םיעשופד

 םיקלא שי יכ תעד ןעמל תאזה הלשכמה ריסהלו ,ורסויו םיבר ואריש ידכ ונתאמ שדני שדנ

 ןרָאי יד רַאֿפ א"דו ןוֿפ תונקּת יד) 453 ןוא 178 ,70 ז ,1912 ,םמק: סד8קעהה" 3

1 -- 1099). 

 :לקיטרַא ןַײז ןיא ךיוא ןװ ָאנבוד .ש ןוֿפ ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא סקנּפ רעניטקיט רעד 4

 יד ךיוא עז ;1904 עשרַאװ ,"וָאלָאקָאס .נל לֿבויה רֿפס, ןיא ,תולהקה לא וסוחיו ןילופב תוצרַא עברַא דעו

 108 "מונ ,1931 "הריֿפצה; 14 'ב ,*טּפשמה, ;360 'מונ ,1930 -םלועה :ןירעּפלײה .י ןוֿפ 'טרַא

 .ו"א 287 יז ,1931 -הֿפוצה,
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 יסו לאיטלפ 'ר ןתה השמ 'כ ערה הםושעל ופיסוה ףיסומ רוסיאב תוברל םנ .ץראב

 רטיחשהו וניזו ואמטו ?"נה הערה הדעב 'יה םה םנש ונינפל רדבתנ רשא ,ק"ולשראמ שיבייפ

 ינזור לכמ כ"נ םכסומב הלע ןכב .םעשפו םאטח טורפל ליכהמ העיריה הרצק רשא םכרד

 ש רב הלכ ויהו להקה ךופמ ודבאיש צ"דבהו נ"הרה פוריצב הדעה ינקז ינזורו להקה ידיננ

 .םלוק דעֹו םויהמ ונתלהקמ שרני

 אנייד לאקזחי .ק"פל |ז ייקת} ט-קת ולסכ ה*ר 'ה םוי םויה םתרוקפב ונמתהו ונבתכ

 ."טמטו ןמאנ רואינש 'רב םייה 'אנו ,ארפסר

 .(ו"מ ףד ,ןיטקיט סקנּפ)

 .ןיד-תיבה 3 ,םיברה וניתונוצב 2 ,המש חמי 1

 ו"צי ונתלהק הֹּפ ה"בּב 'נתהו וינבו חסּפ רב ןבואר עבשנש הצובשה חסונ ;ג

 דניזינ ץנאנ רזנוא רימ זד םעורזב ?ת"סו רימ ןירעוושאב להקה ד"עו םוקמה !דיע,

 לילנ ץנאנ ןיא ןענאח טינ ןידראט רימ ןוא ןיטקיט ק"יקל ןעמוק טינ ןיראט

 ןיא ןנאה ןנעמ ןילאז רימ זא םלועבש הלובהה ןייק ןיטכארט טינ ןיראט רימ ןוא }

 ילב רימ ןידע װש סילא םעד ףיוא .ןיטקיט ןייק רהעינ סא ןיטקיט לילנב ןוא ןיטקיט

 .םלועב רתיה דצ הארוה םוש ילבו המרמו המר

 ."ק"פל (?) א"יקת ירטפ ביי 'ב םוי םויה

4 

 ,(ז"מ ףד)

 ,הרוּת-רֿפסו 2 .תצד לע 1

 ןיטקיט ךיז ןבעגרעטנוא ןגצװ להק ועשטיטַאימצס ןוֿפ הצוֿבשַא .ד

 ןוא ץנעטעּפמַאק ןַײז ןנעװ םמַאק א טריֿפעג להק רעניטקיט טָאה היי ןט17 ןוֿפ ךשמ ןיא

 .ערָאדולבאז רעביא הליהק רענדָאדג טימ לשמל יװ ,תוליהק ערענעלק עקינייא רעביא טכַאמ

 ןיא לטעטש א ,שטיטטימע ס טימ ףתמַאק םענעגייא םעד טריֿפעג ןיטקיט טָאה ה"י ןט17 פוס

 ןיא זַא ,רענעסיברַאֿפ אזא ןעװענ זיא ףמַאק רעד .('דעיַאװ רעקַאטסילַאיב טציא) עשאילדָאּפ

 רעשטיטַאימעס ןוֿפ םיניהנמ יד ןנעק םרח א ןֿפורענסױא וליֿפַא תוצדַא עברַא דעװ רעד טָאה 1

 ג.ןיטקיט ןבעגרעטנוא טינ ךיז ןליוו סָאװ ,להק

 ןוֿפ להקה יניהנמו ישָאר יד סָאװ ,העוֿבש ַא זיא ,ָאד ןקודד רימ סָאװ ,טנעמוקָאד רעד

 .נוא ךיז טעוו הליהק רעיײז זַא ,תסנּכה-תיב רעניטקיט ןיא ןבענענּפָא 1683 ןיא ןבָאה שטיטַאימעס

 ןענַירז ייז דור םעד טרול ,תוֿבוה ןדא ר וק רד ןלַאצניײא ענונב סרעדנוזאב ,,ןיטקיט ןבענדעט

 רעטייוװ ךַאד ייז ןבָאה ,העוֿבש רעקילײה רעקיזָאד רעד ףיוא סקוקענ טינ .ןרָאװענ טריסקַאט

 טָאה סָאד ןוא ,הליהק רעניטקיט ןוֿפ טכַאמ רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ןוא ןסַײרוצּפַא ךיז טכוזעג

 רעװ רעד טָאה ,ןזיװעננָא ןביוא ןבָאה רימ יוװ ,םורַא רָאי 6 ןיא זַא ,וצרעד טריֿפעג תועמשמ

 ןכָארבעג טָאה סָאװ ,להק רעשטיטַאימעס םעד םדה ןיא ןניילנײרא טזומענ םוצרא עברא

 .העוֿבש ןַײז

 קהצי ר"המכ 'יפולאה םישמש ינש ינפב 1,ק"האפב 'כהבב הפ ועבשנש העובשה הסונ;

 ,שטיטיימעס ק"ק יגיהנמו ישאר ,ןרהא ר"רהב ךורב ר"רהמו י"ררהמב לאומש ר"רהמו רעצנומ

 :ןפשלש דמעמב ומצע ינפב 'או *א ?כ עבשנו ,ק*95 ה"מת ןסינ ב"ר

 לוטיבבו םלועב הרפהו הרתה ילב המדרמ ילבו להקה ד*עו םוקמה ד"ע ךיא רעווש אד

 תולועפה לכ רימ ןילאז ןימוק םייה רימ זא ףכת זד ,םלועבש 'יועדומד 'ועדמו תועדומ לכ

 הבננ לָאז ןהיבנ} 'ײבנ ןײא ז?ד ,םיוג ינידב ףאו תענמ ונידיש םוקמ דע ןאט תובוט

 ןייז שאדו 'והז תואמ ז"ט איד זד ןפואב ,ל?ונלג םיקלה 'בו םוכס םיקלה +נ רנייהד ,ן'י ר ע וו

 ןיא עיצקעלַאק רעניטקיט רעד ןשיװצ ֹוָאנבוד .ש ןוֿפ טקורדעגּפָא זיא םרח ןוֿפ טסקעט רעד }1

 .453 יז ,1912 -ַאנירַאטס ַאיַשקסיערװעי ,
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 ךות ?ניסא ילעב דיל יו:מוזמב ןירעװ קלוסמ ןילאז ,רבעה הנש דעב ?אכלמד אנרכל ךדיש

 ,ךומסה ןסינ ה"ד יא םוי זיא שאד ,ילעיזדעינ ינדאווערפ לע ונייהד ,םויהמ תועדבש ונש

 4הקו .בושהל בלהו רבדל ?כוי הפהש המ לכמ םלועב תילצנתהו {|היחד) יייחד םוש ילב

 הררשה ידי לע אכלמד אנרכמ ןײז ליצמ (טינ) ךיז ןיראט רימ זד 'וק לש ונב

 טרעוװ הכרעה פ"ע שאוו קר ,אבהל לע אלו רבעה לע אל ,םלועב הלובחתו ןפוא םושב ונלש

 הכילטיא .ו"צוי כגה"דבל ןירעװ טקישינּפא לאז ,הנש לכב נוהנכ זנוא ףיוא ןידעוװ ךדענ

 ןילעװ טלעז 'יגיסא ?"עבה ישטאה 'נוא ,יוחיד םוש ילב הנמזבו הדמעמב ןעטַאר} 'יטאד

 תסנכה זד רימ ןירעװש תאז ?ע םנו .ןיטעב ּפא טינ רימ ןיראט ,ןמז הזיאל ןיטראוו

 ןוערפל ןייז ךיײש אבהלו םויהמ לאז 'וצי וניתלהקב הפודנה {עקּפָארָאק} אקפורק

 .םלועב רחא רבד םושל ןריר וצ 'רוסיאד אכיחחב זיא ?דבומו שרפומו הצקומ ,אכלמד אנרכ

 ייבתכ ,ו"צי ןיטקיט ק"ק ג"הדב יינזורחה ?יפ ירמא תרזנ 5 כ זד ףיואראד רימ ןירעוװש םנו

 ןןענַײז} ןייז רימ ינוא ,ןירע װ םיײוק'מ וניתפה קב לאז ,ןינ שיוא ןירעוו סאוו "יקספד

 וניתלהק ינבמ םדא םוש י*ע ןיהעשינ לאז בורלס ןייק זד ןייז וצ רמשמה לע דמוע בייוחמ

 םויה רימ ןירעװש ,םידמועו םיעבשומ רבכ ןןענַײז} ןייז רימ זד ףתאו ף.מ"ח ר*ע ?ש"כו

 ןירעוו ר"צי 'ינזורה זא ,ףכת ל"עבה הסּפ גה רחא זד רימ ןירעוװש תאז 52 םנו .ש ד ח מ

 תכרעהפ םיהלושמ ןיקיש "צי וניתלהקמ רימ ןילאז ,ןייז עידומ זנוא |ןלעו}

 ."ו"צי הלהקה בצמו דמעמל תונקת רדסל םנו גוהנכ םולהקה םוכס

 .(ב"ע ,פ"ש ףד ,ןיטקיט סקנּפ)

 + שדוקה ןורא ינֿפב }1

 .לוגלג ,תלוגלוג ךיוא ,רעַײטשיּפָאק ,רעַײטש.הכולמ---אכלמד אגרכ 12

 .לילגה ןידיתיבל 5 .רמוחו:לקו 4 - .סעיצַאנגיסַא 3

 -- םיקסּפו םיֿכתּכ ןוֿפ דײשרעטנוא םוצ ןעגנונעדרָארַאֿפ ע כ ע ל ד נימ יד טניימ--יפ ירמא תרזג 6

 { ןוממ.תעיבת--מ"ת 5 ,ןכש:לכו ?7 ,עכצלטֿפירש

 שוריג ןוֿפ הריזג רעד ןגעוו הליהק רעניטקיט ןוֿפ ארוק-לוק ַא 2
 (1822) תוליהק עשידִיי ןוֿפ גנוטָארַאב ַא ןגעוו ןוא

 סקנּפ רעד) עיצקעלָאק רעניטקיט רעד ןוֿפ טינ טמַאטש טנעמיקָאד רעטקורדענ רעטַײװ רעד

 ךיז טָאה רע ּוװ ,להק רעניל בול ןוֿפ וויכרַא ןוֿפ טרעַײנ ,(טעּפש יױזַא טינ טיינרעד ןיטקיט

 םיגיהנמ רענילבול יד וצ ָאד ךיז טדנעװ ןיטקיט .עיּפָאק ַא ןיא דעדָא לַאנינירַא ןיא--טיהעגֿפיױא

 ןוא ךעלטעטש ליֿפ ןוֿפ ןדִיי יד ןבַײרטוצסיױרַא. ץעזענ םעד ענונב ,ןגרָאז טימ לוֿפ ,ווירב ַא טימ

 חֿפיסַא ְןַא ןנעוו טימ ךיוא טלייט ןיא ,*/ז רעֿפרעד} ךעלטעטשניורק ךיז ןֿפור סָאװ ,תוליהק עקילייה

 .עד א ןבַײלקוצסיױא ידכב ן{?ּוװ} ןֿפורעגֿפױנוצ טרעװ סָאװ ,תוליהק ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןוֿפ הלודג

 ."רסיקה דנינודא לנפל, הריזנ יד ןעַײרשּפָא ןוא *יושראוו הכולמ ריעל, ןרָאֿפ לָאז סָאװ ,עיצאטוּפ

 רעװ ָאד זַא ,רָאלק זיא סע ;1822 רעמוזטעּפש -- ב"פקס לולא ןוֿפ עטַאד יד טנָארט גנודנעוו יד

 :סורַא טלָאמעד טָאה ןליוּפ-סערגנָאק ןיא קינטסעמַאנ רעשיסוד רעד טָאװ ,טערקעד רעד טניימענ

 םעד ןיֿפ טסרעװ 3 ןוֿפ ךלהמ ַא ףיוא ר ע ֿפ ר ע ד יד ןיא ןעניווו וצ ןדִיי ןרעוװרַאֿפ ןנעדו ןבענעג

 רָאּפ ַא ןיא טֿפַארק ןיא ןַײדַא טפדַאדַאב טָאה ץעזעג רעד) ןסַײרּפ ןוא ךַײרטסע טימ ץענעדג

 םעד ןוֿפ טסרעוװ 3 ,ט ע ט ש יד ןיא ךיוא רעּטעּפש ןוא (1823 רַאונַאי ןטס31 םעד--םודַא םישדח

 ערעדנא יד וצ ךיוא ווידב ןכעלנע ןַא טימ טדנעװעג ןיטקיט ךיז טָאה אמּתסמ .ץענערנ ןשיסוד

 ןוא ןעמוקַאב טָאה הליהק רענילבול יד סָאװ ,ארוק:לוק רעד רָאנ ךיז טָאה טיהעגֿפױא ; תוליהק

 .ָאד םיא ןעגנערב רימ סָאװ

 הי

 םמש הרוצ ילעב ,וללה םישנאה םיקלא יארי ליח ישנא ,הדעב םיאישנה לארשי יעור

 םיפולאה דובכ ה"ה ,הריאה םדובכמ ץראהו םרואל וכלו םיבר ,םיבר תב רעש םירעשב עדונ
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 הלולס הרואב םעה ילהנמ הריטעמה ןיֿפבול ק"קד םימסרופמ םירובנ םינוצק 'רדיגנ ?"ינזור

 יקבו םַיײרח םסרוכמה ג"האמה קהבומה ברה דובכ םהל הבוגו םהילעו ,הרשי ךרד םכירדמ

 הכרב 'יהי בורב םנ אתוביט םהל 'ה ביטיי יחל הכ רפסב וקחוי ,?"נה ק"קד !צימו מ"מ

 .ארנא ארעצ םופל םתא 'יהי םרכש ,יד ילב דע

 אל טקשה וניתונתשע ילג ונישפנ הבאד ןזוא עמשמל ונינזא ןללצ העומשה לוקל

 שרנל הנהנ הד ה יכ ,סוצרפ וב וצרפי ךיא םינשושב הגיס ,תוצלפ ונרשב זחא ,ולכרל

 תורײע םיארקנ רשא תושידק ףםולהקו תורײע המכמ םידוהיה הא

 הנא ,דדונ ףועכ ויהי ,שרגי שרנ הלכ לארשי תיראשל םישוע סה הלכ ,ונל יוא .ת'ו כ  מ ה

 ונררועתה רבכ הנהו .םה הוכ בר להק םלנר ףכל ההונמ ואצמי הנא וכלי הנא רונפי

 ןמ טאירוואפה לכש רמוא ורזננו ,הז קסעב חקפל ונלש טנעמטראפד םיעודיו םימכח םישנא

 ודעוװתי םשו ל"עבה לולא ו"ט םויב לבנומ םוקמל םכה שיא וחלשי ונלש טנעמטראפה

 דננ רבדל םשו די םה5 רשא םינופסו םיבושה םישנא רורב* הלודנ הפיסאב דחי

 ןנינודא ינגפל שקבל יושראוו הכולמ ריעל םסחוא חולשלו ,םירשו םיכפמ

 שדוקמ ורזע הלשיו ונילע םורממ 'ד הרעי ילוא ,םירשהו ה"רי ןמחדה רידאה דסיק ה

 לכ דוע הטב לארשי בשיו ,לעופל םתבשחמ ?ו'ה ואיצוי אלו ונילע םחרל םבלב ןתיו

 :י .וז ץרא ילע םהימי
 טעיוואפמ ל"נה לבנומה םוילעל*נה דעוהל דהא שיא הלשנ ונתלהק הפמ ונהנא םגו

 ,תופר םידי וקזח ,וררועתה וררועתה י*ב וניחא תאזל ,ןיטעיוואפה לכ ושעי הכו ,ונלש

 ושעיש טאיוװאפו טאיװאפ 529 םכלש טנעמטראפבש םידוהיה לע ובתכ ,'ד םע דעב וקזה

 הֿפיסא םושצלו ?בנומ םוקמל ?בנומה םויל ואוביש ,ונומכ המה םנ

 לכ לע הכרעה תושעל םג ,יושראוו במ"על ועסיש םימכח םישנא כ*נ רוחב?ו

 יראשל יבחכת םנ ,תואצוה 52 םהל תויהל ידכב הזל ונתיש ,עילימאפ לכ לע ,טנעמטראפ

 אוה ןוכנו יואר םנ .הקדצ החימצו עשי הרפי ותוא 'ד ןנוהי ילוא ,ןכ תושעל ןעט:עמטראפ

 .ה"יא ןכ תושעל םינכומ ונחנא םג רשאכו ,תוחילסה ימימ לב גומ םויב םוצ אודקל

 יד בושב וארר ןיעב ןיע ורקבל ולכיהבד יד םעונב תוזחלו רשבמה ילנרל ונכזי ךרבתי אדוה

 ארוקו ,ארקנ םהילע 'ד םשו םיחטבומ תונכשמבו םולש הונב בשי םלועל לארשיו ןויצ תא

 תוריצבו םימסרופמה נ"האמה םיקהבומה םינברה היה ראפתהל 'ד יעטמ קדצ יליא דנל

 םיריבנו םידיננ תמכסהבו ה"הע םיאבה הפד ד"בארה םסרופמה ןואנה ברה דובכ

 .ןיטקיט ק"ק הפ ב"פקת חנש פלולא 'ה םוי םויה .הפד םימסדופמה

 ר"נ רזעילא ה"ומ ברה מ"אאב באז השמ 'קה םואנ

 לינה ק"פד א'"מ ה"הללז אנהכ לורב ה"ומב ביל הדוהי 'קה םואנ

 ."ל*נה קיפד צימ יולה ביל הירא 'קה םואנ

 הענילבול רעד טנײמעג םינּפַא טרעװ ; קדצ הרומו ונירומ הרומ ,לודגה רואמה==צ"מו מ"מ ג"האמה }1

 ,90 "ז ,(1899 ,ןילבול) ןילבולב םידוהיה תורוקל ,סיובנעסינ ,ש ל"ג ;קחצי 'רב לישעה עשוהי ֿכר

 .םולשו סח 2

 ,הכולמ ריעל 3

 םיסקנּפ רענילבול ןוֿפ 3
 ,םיסקנֿפ רענילבול ייר ַא ןוֿפ סעיּפָאק טימ טֿפעה ַא ךיז טניֿפעג וויכרַא סווָאנבוד .ש ןיא

 עיֿפַארגָאנָאמ רעטנַאקַאב רעד ןוֿפ רבחמ דעד ,םיובנעסינ .ׂש טכַאמעג םיא רַאֿפ טָאה'ס סָאװ

 יֿבצ 'רה לש תסנכה:תיב. ןוֿפ םיסקנּפ יד ןוֿפ ןנוצסיוא ןעמוק ָאד ."ןילבולב םידוהיה תורוקל

 ,("ףמא לש דסח ילומנד השידקה הרבחה.) אשידק הרֿבח רעד ןוֿפ ,"ראטקאד השמ 'רב שריה

 .ערעדנַא ןוא לוש סמ-רהמ ןוֿפ ,סקנּפ ןטלהק ןוֿפ

 .ֿפיוא ןרָאי עקילָאמא ןנעלֿפ םיסקנּפ יד גנער טש יװ ,ןזַײװַאב וצ ידּכ

 ןוֿפ סקנּפ ןטנָאמרעד ןיא המדקה רעד ןוֿפ גוצסיוא ןַא ָאד ןעגנערב רימ ןלעװ ,ן רע ח טיהע ג
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 טריֿפעגנַײא זיא רע -- רעננוי א ךרע.רֿפל זיא סקנּפ רעד) ראטקאד שריה-יבצ 'רה לש נ"כהיב

 :(1782--ב"מקת ןיא טשרע ןרָארװעג

 וה םש רשא ,כ"הבל ךיישה םרוחה תיבב ונייהד ,פ"הבב הנומ אהי זלה סקנפה, =

 הרבח ישנאמ םדא םושל הלילחהו זלה סקנפה חנומ אהי םש ,דונסל לוכיש הבית

 רדנ ץרופה לכו .ותיבל ותוא סינכיש :גל"צאו הצוחה ןותוא) התוא איצוהל

 לודנ ךרוצה ןמ אהתש םאבו .כיהבל בצמו דמעמ אוה סקנפה יכ ינפמ שחנ ונכשי

 דובכל ומע ךליפ וא ףיוקרדיו קלסל סקנפה םע ךליל ךרצוהש ונייהד |ותוא)} התוא איצוהל

 ינש םע טמשה ךילוי יזא ,בותכל לוכי אל רשא תוכרטצה ראשל וא ,דינמה ברה

 ארוסיאד אכיתח הזא ,הרבחה תוכרטצה אהת אלש םאבו .אקווד הרבח ישנאמ םישנא

 ןיד ס םיפודנ םיסנקב סנקוי ,הרובח ישנאמ דחא דומעיש ו"ח םאבו ,הצוחה ותוא איצוהפ

 "םרח לע רבועלה

 טלָאוװענ טינ ןבָאה סָאװ ,עקינעּפשרעדיװ יד טימ םמאק ַא טריֿפענ ןבָאה להקה-ישָאר יד

 :נגייא ריא טצונעגסיוא טָאה סָאװ ,אשידק-הרֿבח רע ד ךרוד ךיוא ,תונקּת ערעײז ןנלָאֿפ

 .רעגלָאֿפ-טינ עכלעזַא ןוֿפ הרוֿבק רעד יב טכַאמ עקיטרא

 ,שירָיי ןיא ,זורּכ ןֿפרַאש א טזָאלענסױרַא ןילבול ןוֿפ אשידק:הרֿבח יד טָאה ד"נּת ןיא
 .םירבנעסינ .ש ןוֿפ קרעװ ןטריטיצ םעד ןיא טכעלטנֿפעדַאֿפ ןעוװעג וחעשב ןיוש זיא רעכלעוה
 םידסומ ,םיפדוד ,םיעש ר ןינטשענ ףיוא ןינעז (סע) זד, ,טגָאזעג טרעװ זורּכ םעד ןיא

 לארשי לש ןירּתסנ הלנמ אד יד ךיוא ,שממ תויח םעד ףיוא ןרעדנא ןעד דנייא ןיאינ ןיא

 .עדפו תוררש ל"ע תוניתנ ןופ ןייז ליצמ ןליוװ טייל ליפ ךיז זד ךיוא ,(ןענַייז} ןייז 2בילרעל

 תוניחנ ראיז איז ןאפ ןינעק טינ לאז ןעמ זד ידכ תוחלנו םיצירפל ךיז ןביג רעד סויצקעט
 ךיז איד ךיוא ,םהלש תואכרעב ?דע5 לאדשי ןיב ןייז תודע דיעמ אד איד ךיוא ...ןייז איצומ
 איד ןיא ..רקש תודע דיעמו ןיײז תורטש יפייזמ אד איד ךיוא ,תוררש י*"ע 'ונמתח ןיטכא

 םיל העוצרה הרתוה ו"ח |זיא==} רעו זד ,ןגיוש רפ ןעכאז יכלעז ?ײװ ןעניימ טירל עגיבלעז
 -יא ןבָאה הליהק רענילבול ןוֿפ םיניחנמ יד סָאװ ,האשדה :חוּכ םעד טימ ;-ןייד תילו ןיד
 :ראדוש ראיז ןיא ןבירשעגנייא ןירעװ, םיעשד עכלעזַא זַא ,אשידק-הדֿבח יד טרעלקרעד ,ןבענעג
 הרבחה ןופ רנייק ןגיבלעז ןעד טימ ךיז ןעמ זד ,ןעמוק טדעװ הדוקפ םוי דאייז זא ...ךוב ןיצ

 םידונמכ ןייז גהונ איז טימ ךיז טרעװ ןעמ ןיא ,םלועב קסע םושב ןייז קסעתמ טרעװ טינ ו"צי

 ב"רומ ח תרובק םירוּבק קר !ימרחומו

 ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעננָא רעדיוו הנקּת עקיבלעז יד זיא---1695 ןיא--רעטעּפש רָאי ַא טימ

 ןרָאװעג ןביזשרַאֿפ ןוא ,םרָאֿפ רערעדלימ ַא ?סיב ַא ןוא רערעצריק ַא ןיא ,אשידק-הדֿבח רעד

 רעטצעפ רעד ןוֿפ טסקעט םעד ָאד ןעגנערב רימ .שיערבעה ןיא הרֿבח רעד ןוֿפ סקנּפ םעד ןיא

 :הנקּת

 םיכלוהו וניתולהקב םיצרפמה םיֿבר וניאר הערש תויהב ,וניניע ונחקּפ הז 2 םגג

 וניביואו רתסלפ וניתרות םישוע שממ ,לארשי תדל קוח הניתוד םיכלוהו עדה םבל תורירשֿב

 םינינעה לכב ,ו"צי להקה ןוצרו דגנכש קסעב ןה וריבחל דיחי ןיבש קסעב ןה ,|!!םילולפ

 רובעל םיממזו תומרמו תולובהת פ"ע ,לארשי ןידו תד חכ שיתמ רשא םלועבש םיקסער

 תומרח פ*"ע ,וניתלהקב זפ ינדא לע םידסוימה םינוקיתו השודקה וניתרות ןידו תד לע

 לכה ,דובכ ינינעב ןה ןוממ ינינעב ןה ,ו"צי א"ד ינזוד םוריצב ץרא לנואנ דנבד תותמשו

 שיאה תדוקפ םויב :ונלש סקנפב תכיח םשדוי ,ל"נה ?) יורשי תונקתב בטיה ראובמכ

 ירהטמ ןה םינרבקד ןה השודקה הרבחהמ םדא םוש וב קסעתי אל אוהה

 םא ףאו ,2"נה תורבחהמ ףכית הדוי ,ל"נה תורובחה ינבמ אוהה שיאה 'יהי םאו ,םיתמ

 םלועב ןפאו ןינע םושב ל"נה תורובחה ךותל הצרי אלו לבוקי אל תוויבנ ילוא ?כ הלער

 ןעמל ל"נה םיחילשמה םישנא העבראה דיל ןתויו הלמב הלמ וקתעוו ל"נה תונקתה לכ

 ,ל"נח תונקתח לכ לע רַבעּֿל אלש יומַׁשִלּו ףהזהל ועדיו חכונק וטיבי
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 -...טואנ .ןה"נת| ל"נה 'י םּויה ,ריע יבוט העבש ,םיפולאה 4ד"כ

 .(ריעה יֿבוט ןביז יד ןוֿפ תומיתח יד ןעמוק סע)

 .תמא לש דסח:ילומגד השודקה הרֿבחה ?ש סקנּפ)

 .(ג"ס ףד ,ןילבול ןוֿפ

 .רמול ךירצ ןיאא 1

 לש ןירותסמ הלגמ ןינעז שאו ,טײל יד, ןגעק ו"לּת ןוֿכ תוצרַא עברַא דעװ ןוֿפ זורּכ םעד ל*גֿפ 2

 .רעטַײװ עז ;"תורּתסנ הזיא ןײז הלגמ ןגעװ, (1700) 'ת ןוֿפ סקנּפ רעװָצדולבַאז ןוֿפ זורּכ םעד ךיוא ,"לארשי

 2142 2 ,ה-צה ,םיובנצסליב ש 3

 .ירֿבד הֹּכ 4

 םיסקנּפ רעשזריב ןוֿפ 4

 טָאה סָאװ ,עטיל ןיא הליהק עטלַא ןַא זיא (81ז26 -- שיליוּפ ,זריב -- 'רבעה) שזריב

 ךרע יֿכל רעד ףיוא טקוקעג טינ .('םוטנטשריֿפ רענַאשזריב ,) סליוװיזדַאד יד וצ טרעהענ לָאמַא

 ןרָאו עטלַא יד ןוֿפ ךָאנ !.הליהקיזיײרק ַא רַאֿפ טנכערעג שזריב ךיז טָאה ןדִיוי לָאצ רעניילק

 רדסּכ טָאה ןוא טעֿבוחרַאֿפ קרַאטש רעײז ןעװעג להק (רענַאשזריב רעדָא) רעשזריב רעד זיא

 ןיא .המודכו ךריק רעד ,טשריֿפ ןשיװטיל םעד תוֿבוחה ענַײז רַאֿפ תורצ ןייטשוצסיוא טַאהענ

 להקה סקנּפ םענוֿפ--םיסקנּפ רעשזריב דיווצ ןוֿפ סעיּפָאק ןבילברַאֿפ ןענַײז װָאנבוד .ש ןוֿפ וויכרא

 רימ .ה"י ןט18 ףוס ןוֿפ -- אשידק-הרֿבח רעד ןוֿפ ןוא ו"צקּת -- ד"יקּת ןרָאי יד רַאֿפ לילנהר

 .םיסקנּפ עדייב יד ןוֿפ ןטנעמוקָאד עשיטסירעטקַארַאכ רָאּפ ַא ָאד ןעננערב

 1770 ןיא להק רעשזריב ןוֿפ םימרח .א

 יד הקזח דיב ןענָאמוצֿפױא סולשאב ַא ןעמונעגנָא הק רעשזריב רעד טָאה 1770 ןיא

 םיוא טנײלענֿפױדַא טרעװ תוֿבוה יד ןקוליס וצ ידּכ :זַײרק ןַײז ןיא תוליהק יד ןוֿפ תובוה

 .ננעקַא ךיז ללכב רעדָא ןלָאצ ןלעו טינ רעַײטש םעד טעװ'ס רעװ ןוא ,רעַיײטש ַא ֿבשוה רעדעי

 להק רעד טָאה םרח ןוֿפ ףָארטש רעד רעטנוא .םרח ןיא טנײלעגנַײרַא טדעװ ,?הק םעד ןלעטש

 יד םיארונ:םימי ףיוא ןזָאלרַאֿפ וצ זַײרק ןיא םיֿבושי עקימורַא יד ןוֿפ ןדִיי יד טרעװרַאֿפ ךיוא

 םעד ןָא ןתירב ןוא תונותח ןעװַאדּפ וצ ךיוא יװ ,רעדמערֿפ ַא ןיא ןרָאֿפ ןוא הליהק ענענירא

 טרעװ סָאװ ,םרח רעד .ןוװיטַאמ עלַאקסיֿפ בילוצ ךיוא ,ןײטשרַאֿפ ןעקימ יוו--,להק ןוֿפ ןסיוו

 רַאֿפ סָאװ ,רָאלק טזַײװַאב ןוא רעברַאה ַא רעײז זיא ,עקינעּפשרעדיװ יד םיוא ןֿפורעגסיוא

 ,רעריֿפ.?הק יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא םרח רעד גייצעג .קידתונמחרבמוא ןוא קראטש א

 ה"ה םיריפס תפלועמ םירדהה 52 ופסאתהב ךיא תד יעדוו 52 ינפפ עודי יוהל ,

 תריזנ ..תחא הפשבו העדב םלוכ םכסומב רמננו ,לילנד םיניהנמ ידיגנ יניצק ינזור יפולא

 ןכ םויהל ..וברה םתומכ םימכח ודקשש םונקת פ"עו ןוילע ישודק ןישידק רמאמו ןוריע

 םיאבומה םינפואה יטרפ ?כ ,ונלש לילנה ןוכנ רדס תושעל םליהה הזו ,תורודלו דימ םוקי

 גט"השל ןתיל הליהקו הליהק לכ ןמצע חא וכירעה רשא תא הכרעהה ןודינב שארב הטמל

 רשא םוליהקה לכ לע ןה ונלש לילנה ללכ לע עינמה עודיה בוח ה ןודינב זריב ק"קד

 ןכב .םשרנה יפל הליהקו הליהק לכל ...ונלש לילגב רשא בושי יבשוי לכ לע ןה ונלש לילנב

 ונרזנו ,?ילגד םיגיהנמ ינזור יפולא לכ םכסהב שדוק דעװ הפ ט"הש ונתאמ אצי רשא תאז

 דהא 5כ םיביוחמ הנוכי לארשי םשב רשא שיא לכ רשא ,אחוסא 'יב תילד אתמשבו 2ה"חב

 דחא 5כ ןתיל תחרכומו תביוחמ הליהק לכו ,בושי יבשוימ ןה הליהקה יבשותמ ןה ,דחאד
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 57 וָאנבֹוד ןועמש ןוֿפ וויכרא רעד

 היהיש םאבו ,הכרעהה יפכ יקנ יאב םכרע קלסל םיביוחמ םיכירעמשכ עכית יזא ,'וכו

 ברסמה אוה יזא ,הל ךײשה הליהק הזיא דננ ברסמ בושי יבשוימ שיא הזיא

 זריב ק"קד ט"הש יפולא לעו לארשי 5הק ?כמ שרפומו הרונמו םרחומ ל-נה

 היפכ לכב ברסמה תא ףודרלו ףודהל הליהקו הליהק לכל הקדצ ןימיפ דומעלו רזעל תווהל

 םוצופת ?כב טיברב ונולק םסרפלו םרח תעורת לוק זירכהלו תותמשו םימרח ירמוח ?כבר

 בושי יבשוי הזיאל טוחש*ל םיטחושה לכ לע בא*דהבו רומנ םרדרח בו ,לארשי

 ,הלש הליהקד להקה יפולא תעידי ותלב הפיחש ןיעטה רבד םוש תרחא הליהקל ךיישה

 זועו ףקות ?כ ןתינ רשא תרחא לועו ...םרחימ טחושה יזא טהוש הזיא דיבעיש ימ טאבד

 ימד ןודינב ברסמה שאר שא ןומגאכ ףוכל זויב ק"קד ט"הש ידיגנ ינזור יפולאל תומוצעתו

 ק"קד ט"הש ינוור יפולא לש םקדצ ןימיל דומעלו רזעל תויהחל םיביוחמ ...ונדנא םנו ,םוכס

 ידמ םוכס ימד ךרע דחא לכ קלסיש דע תומרח ירמוח ?כב תודנלו םירחהל זריב

 .דדיב ק"קל הנשב חנש

 םיבושיה לכ ךיא ,שדוק דעוװ הפ זועו ףקות לכ פ"ע ט"הש ונתאמ אצי דשא תאז םגו

 םיארונ םימי לע עוסנל םיאשר םכיא ונלש לילנה לכב רשא בושי יבשוימ

 םיבושיה לכ קר ,לילגל ץיחל עסיל םיאשר םניאש אטישפו תרהחא הליהק הזיאל

 אוה יזא ,אל םאבו ,אקוד ךייש אוהש הליהקל םיארונ םימו לע עוסנ7 םיחרכומו םיביוחמ

 יפולאל זועו תקות לכ ןתיו 2ארשיולהק לכמ שרפומו הדונמו םרחומ ברסמה

 ילב תושיננו תויפכ לכ תושעלו ברסמה בושי בשויל תודנפו םירחהל ?'נה הליהקד ?הקה

 התשמ תושע5 םיאשר ןיאש ונלש בושי יבשוי לכ לע ח"ח םנו .םלועב החומ םוש

 ,ךַײש אוהש הליהקד להקה יֿפולא תעידי יתלב הלימ םירב וא הנותה ונייהד ההחמ שו

 רילע אבתו םענוי הלא ונירבדל עמושה לכו .ה ד ונמו ם ר חומ ב ר ס מ ה אוה ווא םאבו

 ,בוט תכרב

 ידיננ ינזור יפילאה ה"ה +1ב"י םתומכ םימכח ודקשש תונקת פ"ע השענ הז לכ

 -שא תוליהקה לכב (לילנד) םיגיהנמ 'ישאר 'ידיגנ ינזור יפולא ףוריצב זריב ק"קד ט"הש

 לע ונאב תרדענ תמאה 'יהה אלש תרמשמל תואלו ,תומוצעחו זועו םקות רתילו ונלש 9י92ב

 -..שדק דעוװב םתחנו בתכנ .קפל |1770--ל"קת) ה"רשכה תנש רדא 'ג 'ד םוי םויה ,םותחה

 ,(תומיחח 13 ןעמוק סע)

 ,לארשיב וברי 4 .ארוסיאד הכיתחבו 3 ,רומח םרח 2 ןםיֿבוטה העֿבש--ט"הש }1

 ןלַאװ.הליהק ןוֿפ לָאקָאטָארּפ .ב

 1815 רָאי ןופ גנודלעמ עצרוק עקידרעטַײװ יד ר"מ ןעניֿפעג להקה:סקנּפ רעשזריב ןיא

 :ננורינער רעשיסוד רעד ןדֿפ גנונעדרָארַאֿפ רעד טיול טַײל.סלהק ןוֿפ ןלאוו ןנעוו

 --ה"עקת תנשב היהש המ ה"רי רסיקהמ זַאקּואה יפכ ה"עקח תנשמ הרירבה.

 ינש ,הפיסא שאר דהא ,םיבוט העברא ,םישאר העברא וררבנו םיררוב השמח הב ויהו

 ,םיררוב השמהה ואב הח"העו .ד"מהיבד םיאבנ העבראו כ"היבד םיאבנ העברא ,םיאבנ

 ,ה"עקס רייא יא

 ."חינלופ םולשב הרירבה רשאהנ דשא הזו

 וצרעד ןוא ןטמַא ערעײז ןוא עטלייװעגסיוא יד ןוֿפ שיליוּפ ןיא המישר ַא טמוק סע

 :שיסור ןיא טֿפירשוצ א

 הקע סעאאט 8מוססקהאט הפאסהעתסה ץ'טּבהפוה סזקעהמנ1/...

 "םילשורי תוצמ, ןוא "לארשי.ץרא תוצמ, ןגצװ .ג

 רע, -- רָאי רעדער ןבעג וצ סולשַאב א ןעמונעגנָא לחק רעשזריב רעד טָאה ד"מקה ןיא
 טדער סע זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא ייברעד ,לארשי:ץדא דַאֿפ םוכס ןטמיטשַאב א "?אונה חאיב
 סָאד ןוא ,םילשודי רַאֿפ דעדנוזַאב ןוא לארשייקרא רַאֿפ רעדנוזַאב -- םימוכס ייווצ ןגעוו ךיז

 (37) וטפיכש דשילָאטס'ח



 ֹװָאנבוד ןועמש ןוֿפ וֹויכֹרַא רעד 518

 'יהיש םיבר תעד לע רדנב ...ונילע ולבק להקה יפולא ונחנא, :טריטנעמַאלנער גנערטש טרעוו

 תועמ לע םיאבנ ינשו !ב"בוס םילשורי תועמ לע םיאבנ ינש ויצי זריב ק"ק וניתליהקב דימח

 םועממ אל כא-פ ףא לוטיפ םיאשר ןנואע 2ה"פה לעו להקה יפולא לע םרההד ,..לארשו:ץרא

 וצ ןרעוו טקישעגרעבירא ןֿפרַאד םימוכס עדייב עקיזָאד יד ."םילשורי תועממ אלו לארשי ץרא

 םעד טרעדנעעג להק רעשזריב רעד טָאה רעטעּפש םישדח 5 טימ .ענליװ ןיא םיאבנ יד

 םוצ ןרעוו טקישענרעבידַא ןֿפרַאד -לארשו:ץרא תועמ, יד זַא ,ןעניז םעד ןיא סולשַאב ןטצעל

 -טלעג טלמַאזעג טָאה סָאװ ,הלושמ ַא תועמשמ--יחרזמ ללה 'ר זַא ןוא ,םהרבַא 'ר ֿבר רעקסירב

 :הנקּת רעד ןוֿפ גוצסיוא ןַא ָאד ןביג רימ .*םילשורי תועמ , ןֿפױא רָאנ טכער טָאה

 שרוק יבתכ ונינפל הארה הריבה קסירב ק"קמ םהרבא ה"ומ נלפומה ינברה .,..

 וניתליהקד םיניהנמ םישארד םידיננ םינזורה יפולא רבכ ומתה םשו 4להק"פב םתחנו בתכנה

 ה"ומ נלפומה ברהל הנשב הנש ידמ לארשי:ץקרא תועמ עינמש שממ -ו*"חב ו"צי לילנהו

 ל"נהּכ כ"ע .הנושי לב היהיש רדנבו םיבר תעד לע כ"ג השענו ,קסירב ק"קמ ל"נ םהרבא

 יפל יכ ...טומת לב דתיכו זועו ףקות לכב תויהל ו"יצי וניתליהקד קדצ דיב ונתאמ אצי

 ללה ר"רהומ ינברה ידיב היה אל "נה םהרבא 'מ נלפומה ברה ונינפל הארהש סיבתכה

 ה5 עיגמ דבלב ב"בות םילשורי תועמ ק ר ,לארשי ץרא תועמ תובנל לחרזמ

 דיל ןתינה םרחה םויהכ ןכב ,תועטב היה לארשי ץרא םועמ לע ול ןתינה םרחה היה יזא

 רהבנה ברה דיל לארשי ץדא תועמ עינמש קר ,לטב ל"נה יחרזמ ללה ה"דמ

 ..הריבה קסידב ק*יקמ

 .(םינייד ייווצ ןוא ֿבר רעד טעמהחענ) "ק"פל |1784) ד"מקח תנש זומת ז"ל 'נ םֹוי םויה

 .תחא הטורפ 3 ,שדוח סנרּפ 2 .ונימיב הרהמב ןנוכתו הנבת }1

 ,םדי תמיתחב 5 .להקה סקנּפב 4

 ןרָאװעג קנַארק ןענַײז סָאװ ,םיתרשמ ןואטַײלצמערָא ןגעװ .ד

 לכאמ ינימ השלש וא םינש דימת קיזחהל םיביוחמ !ה"ב יאבגה .'ה הנקת ...,

 שיאל ,בוט רשכ ןיי ינימ 'יהיש וארי כ"נ ,הלוחה שפנ בימהל ידכב בוט ננובאל ןירוקש

 ונה7 םיינער םינויבאהלו ,הלש דמואה יהפל דימו פכית קלסיש ךסכ ריחמב ןתי רישע

 "כה התוכרטמצהד םללוהה ינינע לכב והינשל הז דבלמו .םכרצ ידכ םנהב

 םתוכרטצה יפכד ןיניע תואר יפכ םינויבאלו םיינעל ןהי ,חיב לש הקדצה תפוקב 'יהיש ןמז

 ?ח"נפ עידוי יזא ,הקדצ לש הפוקב םולכ ייהי אל םאו ,הקדצה תפוק תומכ יפכו יילוח

 3ח'בנהו ,(?:1ל"שו ג"דל םיכיײשהו םישנא העבש בישוהל ביוחמ הינהו םישנא העבש לש

 ,הכימסלו רזעל םיכירצש םילוח המכו הפוקה יטרפ לכ +1ק"ח יפולא רנפ*ל עוצי "נה

 ןעמלו .םילוחה רוסחמ תואלמל ידכב םתמכסחב הלעוש הסנכה הזיא ונייעי ק"ח יפולאו

 יאבנה לכ ובתכי םשו דחא סקנפ ?ינה ח"בנהל היהי ,?ארשימו 'דמ םייקנ םיאבנה ויהיש

 .ןובשח לכו ,ח"ב יאבג לכ דיב היהי ןכ ומכו ,םהלש תואצוהו תוסנכה יטרפ לכ ל"נה ח"ב

 .הזמ הז ועדי דחאו דחא 727 היהוש הסנכהו האצוה

 ריעב םאו בא םהל ןיאו תיבה תתרשמ וא תרשמ הזיא ו"ה הלהישכ .ו הנקת

 ותיבב תתרשמהו תרשמהש -ב*עבה עידוישכ יזא ,םתיבל םהקילו םתלחמ לכלכל ולכויש

 ח"בנה הוצי יזא ,ב"העבה לצא יוד שרע לע בכשומ היהש םימי השלש הז 'יהיו ,ח"בגל

 ביוה'מ ב"ה עבהו ,וניתליהקבש םיינעל דחוימה שדקה התיבל הלוחה תהא ךילוהל

 תעש דע תתרשמהל וא תרשמהל עינמ היהש תוריכשה ל'נה ה*'בנה דיל קלס?5

 ."ל"נה ח"ב תפוקמ םיאבנה ונתי רפומ הו ,ילוחה

 .(אשידק:הרֿבח רעשזריב ןוֿפ סקנּפ)

 ד"סקה רָאי ןיא ןרָאװעג ןעמרנעגנָא ןענַײז (לָאצ ןיא 27) אשידק:הרבח רעד ןוֿפ תונקּת יד

 ,תונקּת ףיוא בור סָאד ךיז ייז ןציטש ,ןזיוועגנָא המדקה רעד ןיא טרעװ סע יוװ ,רעבָא ,(1804)

 .("םימודקה טינוקּת.) רעידֿפ ןוֿפ טריטסיסקע ןבָאה סָאװ

 ,תיבהילעבה 5 ,אשיוק הרֿבח 1 ,םיִלֹוח רוקיב יאבג 5 !םילוח יאבג--ח"ג 2  ,םילֹוח רוקיב 1
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 יד) טַאיװַאּפ רענדָארג ןיא ,עטיל ןיא תוליהק עטלַא יד ןוֿפ ענייא זיא עוװָאדולבַאז

 ןרָאװענ טיובעגסיוא זיא ,טנַײה זיב טיהעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ ,עװָאדולבַאז ןיא לוש עטמירַאב

 היי ןט17 ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא .סליװיזדַאר יד וצ טרעהענ טָאה ןוא ,(ה*י ןט17 בייהנָא

 ,עװָאדולבַאז ףיוא טכעד יד ןנעוװ ןיטקיט ןוא ענדָארג ןשיװצ תקולחמ עגנַאל ַא ןעגנַאגעגנָא זיא

 עוװָאדולבַאז טנכערעגוצ רע טָאה 1621 ןיא :תוצראה דעװ ןרַאֿפ ןעמוקעג זיא ןינע רעד ןוא

 עװָאדולבַאז זש ,1654 ןיא ןסָאלשַאב רע טָאה תקולחמ עגנַאל ךָאנ רעבָא ,לילג רעניטקיט םוצ

 :הליהק ןוא עדנערַא ןוֿפ םינינע ןיא רעבָא ,ןיטקיט ןוֿפ עיצקידסירוי דעד ןֿפרָאװענרעטנוא זיא

 ןשיװטיל םוצ טרעהעג עװָאדולבַאז טָאה שיטקַאֿפ 1לילנ רענדָארג םוצ רע טרעהעג ןלַאוװ

 םנה ,דעװ םעד ןוֿפ ןעגנוציז יד ןעמוקענרָאֿפ וליֿפַא ָאד ןענַײז 1667 ןוא 1664 ןיא ןוא ,דערד

 2,לטעטש ןיילק א ןעוועג זיא עוװָאדולבאז

 סיקּת--י"ּת ןרָאי יד םורַא טמענ (ןטַײז 400 רעביא) עוװָאדולבַאז ןוֿפ ?הקה סקנּפ רעד

 ייּת רָאי ןוֿפ דעװ ןשיװטיל ןוֿפ הנקּת עטנַאקַאב יד ןבירשעגנַײרַא ךיוא זיא ָאד ,(1800--1650)

 חיּת ןוֿפ תורזנ יד ךָאנ תולֿבַא תמחמ ,טרדסַא סָאװ ,(עטיל ןוֿפ הנידמה סקנּפ ןיא ךיז טניֿפעג)

 ,"קיטש ןדלינ, ,םישובלמ ענעטעמַאס ןוא ענעסעלטַא רָאי ַײרד ןוֿפ ךשמ ןיא ןנָארט וצ ,ט"ּת

 אלש ,) ןדִיי יב תוחמש רָאי ַא ןוֿפ ךשמ ןיא טרסאענ ךיוא ןרעוװ סע :לרעּפ ןוא ןטייק ענעדלרג

 ןעניֿפעג וויכרַא סוָאנבוד .ש ןיא 3.("תודועסב טעמל, ןוא "רמז ילכ םוש לארשי תיבב רעמשי

 ג.ָאד רימ ןעננעדב יז ןוֿפ עקינייא סָאװ ,סקנּפ רעװָאדולבאז ןוֿפ ןגוצסיוא ייר עצנַאג ַא ךיז

 עגַארֿפ יד ןרילונער סָאװ ,שידִיי ןיא עלַא ,םיזורּכ ןענַײז ןטנעמוקָאד ַײרד עטשרע יד

 רעטשרע רעד .ה"י ןט18 בײהנָא ןוֿפ עלַא ןעמַאטש יז ;ץנערוקנָאק ןוא תוסנרּפ עשידִיי ןוֿפ

 .טינ יד סיוא ןענרעפ ,"םילרעל תייחמ ןזייוו. סָאװ ,יד ןנעק טדנעוװעג זיא ,1700 רָאי ןוֿפ ,זורּכ

 זורּכ רעקיזָאד רעד .רעדירב ערעייז קזיה סיורג טימרעד ןעגנערב ןוא תוסנרּפ עשידִיי ןדִיי

 עב רַא דע װ רעד סָאװ ,שידִיי ןיא ךיוא ,זורּכ ןכעלריֿפסױא םעד םיטרּפ ךס ַא ןיא טנָאמרעד

 ךיוא זַײװלײט ןוא 5,1676 ןיא ,רעירֿפ ןבענעגסױרַא ןינע ןקיבלעז םעד ןנעװ טָאה תוצרַא

 ןביוא זדנוא ַײב ןרעװ סָאװ ,אשידק:הרֿבח דעניל בול רעד ןוֿפ 1695--1694 ןוֿפ םיזורּכ יד

 רעטסקינײװעניא ןגעװ םיזורּכ ןענַײז עדרעס דעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד ייווצ עקירעביא יד .טריטיצ

 ןשיווצ ךוסכיס ַא ןגעװ הנקח ַא זיא טנעמוקָאד רעטרעֿפ רעד .םירחוס עשידִיי ןשיוװצ ץנערוקנָאק

 טלײטענּפָא ןרעװ סָאװ ?,סרענשזריק ןוא סרעדַיינש--תורֿבח עשהכָאלמ.לעב רעװָאדולבַאז ייווצ

 ,ןלוש ערעדנוזַאב טימ ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא

 װָא בו ד .ש סָאװ ,א"דו ןוֿפ תונקּת יד טימ ןטקַא יד ןוֿפ עיצקצלָאק רעניטקיט 'טיצ יד 35 1

 ,79--72 יז ,1912 יַאנירַאטס ַאיַאקסיערוװעי , ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה

 ןטַײצ יד ןיא ,רעטעּפש ,ןדִיי 831 לּכה-ךסב טבעלעג ָאד ןבָאה 65 --1764 ןוֿפ גנולײצ רעד טול 2

 .ןרַיי 2620 רעביא טלײצעג 1897 ןיא טָאה ןוא דזעיוא רעקָאטסילַאיב וצ טרעהעג עװָאדולבַאז טָאה ,ןסור יד ןוֿפ

 -- ג"סת 'יס ,104--102 */ ,ןוװָאנבוד .ש ןוֿפ !גסױרַא ,(1925 ןילרעב) עטיל ןוֿפ "הנידמה סקנּפ/ 3

 .װ"א 231 'ז ףיוא הנקּת יד ךיז טניֿפעג סקנּפ רעװָאדולבַאז ןיא ; ע"ת

 תוצרַא עברַא דעו ,װ ָא נבו ד .ש :ןרָאװעג טצונעגסיוא ןיוש זַײװלַײט זיא סקנּפ רעװָאדולבַאז רעד 4

 הבודולבז סקנּפמ תודועת ,ףס ָא .ש :םהירדסו ןידה יּתב ,ףס ָא .ש ;"װָאלָאקָאס .נל לֿבויה רֿפס , ןיא ,ןילוּכב

 .1 'ב ,*רֿפס תירק,

 .װ"א 179 יז ,1912 -ַאנירַאטס 'רװעי, ןיא עיצקעלָאק רעני:קיט עז 5

 סָאװ ,תוכ למ-ילעב רֶצנ ,סרעכַאמילטיה טינ טנײמעג ןרעװ *רעגשזריק, זַא ,ןעז וצ זיא טסקעט ןוֿפ 6

 ,גרַאװרעטוֿפ ַײב ןטעברַא
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 ץנערוקנאק ןוא תוסנהרפ צשיהרִיי ןגצוװ םיזורּכ

 זיא סע רשאב ;ןייז עידומ 'יניהנמ 'ייפולא ןיזאל אד ,,קה להקה לכ דֹנ טרעה. .א

 תויהמ הברסנו ה"ועב םידההי 5ש6 םויחמ ןיראװינ סםעמתנ זד לכ5 םסרופמ

 םינ ןהעז } א םילרע ןוצ תויחמ) תויהמ וצ ןזיוו איז !..'ידוהי תמחמ הז לכו ,םילרעד

 תושדהח תויהמ ןזײװ ןוא ,םינואג תונקתו תומרח רבוע ןנייז ןוא ,זיא םוס רד שאוו

 ןנייז ןוא ,תויחמב ןגאלשינ ורוהי רעד זיא הז ינפמו ,םהלש תויחמ קיזחמ ןנייז ןוא םילרעל

 ןב ןַײק זא בןיבי לודנה םרה ןעמ טיג םויהכ ןכב .ורזעי ויחא תא שיא 2ת"דע רבוע

 השרח 'ייחמ אטישפ ןיא ,עובש לכב לרע ןייא אייב ןוט ןייא זא !רכש ןמענ טינ לאז םדא

 ןמענ לאזמ קר ,ש"*יי ונייהד ןזייװו טינ לאז ןוא ןירעוװיג טינ גאט גיבעל ןייק סאוו

 הדונמו םרחומ זיא ןייז רבוע לעוו רעוו ןיא .ל"יכ הרותב בותכש המ םודקל ידכ ,'י דו הימ

 .הרות הנשמבו הרותב ל'שמ תוללק טיצ לכ וילע אוביו לארשי תשודק לכמ שרפומו

 סש"מר ,תורתסנ הזיא ןײז הלנמ טעוװ רעוו הרושבש תוללק לכ וילע לח זיא אטישפר

 תוסנקב הטמלש ד"בא רופע תישי רׂשא םישנוע ראש דבלמ ,םילרע ינפב זלה זורכה

 .ןדאריו ןועמשי םעה לפו ...'וכו יונומ חרבעהב ?ע-נהוקבו הסיפתב

 ."יוואדולבז ק"ק .ק"פל |1700} ך"מס ו"יח תבט ביי ונמחח

 ,ןייז עידומו זירכמ םיניהנמו םישאד 'יפולא ןיזאל אד ,'קה להקה לכ וצ טרעה .ב

 טינ ךיז לאז השאו שיא ןה התייונח יבשיוו זא ןיזעוויג זירכמ םימעפ המכ טאה ןעמ שאד

 אהבה ן-יטש הצ םינ אטישפ ןוא ןעמארק יד ןופ ןיפורוצ פא ןנעװרד

 םורבד ןידײר וצ טינ ןיא םאדק ןיא ךיז וצ ןיפורוצפא ןוא ןע מארק עדמ ערפ

 "ואדהמ .םיוארעד הינשמ טינ ןניײז םישנו םישנא המכ ןוא ...ןרעדנא םעד םנייא םיע ר

 םינוסמ ךא ,םישויבו תיפרחבו םירמו םישק םישנועב ןיפאדטש איז לאז ןעמ ןיזעוװיג רעוו

 לאז רנַײק זא ?ן'ב 'גה םרחב זירטמ ןעמ זיא האלהו םויהמ .תאזה םעפב ןידב ונא

 ןוא ,ןעמארק עדמערפ ייב ןייטש וצ טינ ןוא ,ןעמארק יד ןופ ןיפורוצפא ןנעוװרעד טינ ךיז

 ..ןידיײד וצ םירבד ןייק אטישפ ןוא ,טינ טפור ןעמ זא ?ןינירבראהח יד ןיא ןיפיול וצ טינ

 תיפרה דבל רצחהל םינשי 'בו להקהל םינשי 'ב ןוממ סנק ןתי) ...ןייז רבוע טעדו רעוװ ןוא

 .(םישויבו

 .*|1754) ד"יקס זומח ב"כ 'נ

 תומוכסה ילעב ףורוצבו הדעו להקה םיפולאה ןיזאל אד ,להקה לכ וצ טרעה. .ג

 ונהליהקב דודל הצורש חרוא הזיא וא תיבה לעב םוש יאש ר ןיאש ,ןייז עידומו זירכמ

 ם"חמ זיוה טאר 5ש תניונחב בטלו הורוחס םושב :יחמ םושב קוס 5

 ,'וכו ?ודנה םרחב מ"היבו כ"היבב זרכויו .הליהקה {? תוער} תויער

 ."וואדולבז ,(1756) ז"טקת רדא 'ד

 ןוֿפ סרענשזריק הרֿבח יד ועדנֹווַאב ןלײטּפָא ןגעװ הנקּת

 סרעד ַײנש יד

 ויה שכ רנזריקו םיטיײח הר בבחה 'ופולאה ןיב 'יהש חובירמו תוטטק דע; .ד

 ןםהיניב) םהינב וברתו ,ו"צי ק"ק הפד םישאר 'ופולאהו בתכה ןוקית יפכ ,דחיב

 ןעמל מ"ח ונחנא ונישע םויהכ ,תורבח יחשל תוש על להקה ונתאמ ושקבו ...חוקולחמה
 ךייש ייהש ,הלעמ לש כ"הבהש :ונתאמ ;צי דשא ת?זו .הטמלד םל:פוא פ"ע בירה טיקשי
 חקיל הכ "ופי םהלו ,ןחלושהר יקה ןודאה םע ,םדבל רנזדיק הרבחהל ןתינ ,תורבחה יתשל
 גוהנפ תכודפ 'קה ןוראל תושעלו ןוגה ארוק דימעהל 'יביוחמש קר ..כ"הבמ 19ת"ס

 םיאשד םניאו ..!:ת"הק תעשב וטשוקחי אלו םילשב םירבד ורבדי אלשו ךילטנעמו
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 רטופ םע ןיאנ רטנואו יירנזריק תכאלמ ןודינבו ..טיײה םוש ל*נה הרבחב ?בק5

 ."|1759---ב"יקפ| ם"יב דיויקת ד"מל רייא י"ח 2 םוי םויה ...תומדוקה תונקתה יפכ ונהנתי

 .ןונ ןב עשוהי לודגה םרח 3 .הרות ירבד לע 2  .טסקעט ןיא ןבירעגּפָא 1

 .ךצלדנעטשרַאֿפ טינ ןענַײז רעטרעװ עקידרעטַײװ יד ;הקשמ--רכש טניײמעג אמּתסמ טרעוו

 .ענוק רעד וצ ןלע:ש 7 .ןכש לכמו 6 .רמאנש המ

 .(3 הרצה עז) ןונ ןב לודגה םרחב

 .116106146 ןוֿפ ,תוינסכַא :טנײמ ןיגירבראה ס 00 שו "=

 ,הרוּתה:תאירק 1 ,חרוּת:רֿפס 0

 וװָאכיב:טלַא ןיא אשידק הרֿכח סקנּפ םעד ןוֿפ 6

 ןיא סקנּפיאשידקיהרֿבח טענוֿפ לַאנינירָא רעד ךיז טניֿפעג ווָאנבוד .ש ןוֿפ ויכרַא ןיא

 טרעװטּפיוה ןַײז רעבָא ,1778 ןיא טשרע ןרָאװעג טריֿפעגניא זיא סקנּפ רעד !,װָאכיב-טלַא

 ןביוהעגנָא ,תונקּת ערעטלע ךס א ןוֿפ ןטסענער ייר ַא ןעמוק בײהנָא ןיא סָאװ ,םעד ןוא טײטשַאב

 ,ןערענ נהונ ךיז טָאה'מ יװ ,הדוֿבק ןוֿפ םינהנמ ןוא םיניד ענעדײשרַאֿפ טימ ,1610 רָאי ןוֿפ

 ןרעוו ןרעױדַאב םוצ .תולוהק ענעדיישראפ ןיא ,ןטעטירָאטיױא עשינבר ןוֿפ ננוזילוװנָא רעד טיול

 ךיוא ןבָאה ןטסענער עקיזָאד יד .נָא דּפ--ץוח ,ןזיװעגנָא טינ דיברעד תוליהק יד ןוֿפ ןעמענ יד

 ,ןלַאֿפנָא יד םעב ענעמרק עגמוא ןנעדו דייר יד זיא יײז ןיא לַײװ ,סעדעטנוא ןשירָאטסיה ןסיוועג א

 .ןעוועג ךַײר יױזַא זיא טרעדנוהרָאי רעט17 רעקוורמוא רעד עכלעוו טימ ,תומחלמ ןוא ןעמָארנָאּפ

 עקיטרַאנגיײא יד ןגעוװ תודע ןגָאז סָאװ ,טינהנמ עשילַָאבמיס ןגעװ יוברעד ךיז ןסיוורעד רימ

 לשמל יוזַא .םישודק עכלעזַא ןוֿפ הרוֿבק רעד ַײב ןזיוװעגסיורַא ןבָאה ןדִיי סָאװ ,ןליֿפעג:המקנ

 ןדנּוװ יד ןוֿפ טולב סָאד :טנַאה ןיא רעסעמ א רבק ןיא ןבעגעננַײרַא ןטענרהעג םעד ןעמ טָאה

 יד ןכַײלנ סָאד ,רֿבק ןיא ןעמענטימ סָאד לָאז רע ידכב ןשַאװענּפָא טינ ןוויּכ א טימ ןעמ טָאה

 ןטושּפ א יװ טינ ןוא *םלש ןורָא ןַא ןיא ןבָארגַאב גורה םעד טָאה ןעמ ;דמעה עטקיטולבדַאֿפ

 : .המרדכו ,ןנימ-רב

 :ןבירשעגֿפױא טייטש סקנּפ ןוֿפ רלש ןֿפױא

 םירבד הרצקב םינשיה םיסקנפמ קתעוה .ןשי באהיב ק"קד אשידק הרבח לש סקנפ,

 םירבדב םיסוהל ַאלא ונשנ אלו םירצאנ אלו .ןיא -- ורֿבעש המו םיכדרצינ ןיאשו ,םיכרצינה

 חצנל תומה ,עלבו טרפל .םירשמ הניזחת רשאכ םינשי םירפסב יתאצמש המו םיאבה םישדח

 .{1778--ח"לקפ=|}

 ;ןימ םענעזיוועגנָא םענוֿפ ן ט ס עב ע ר ייד א ָאד ןעננערב רימ

 תומחלמ ילעב ונייה ,{נארפ} ריעב גרהנ קפל |1610) ע"ש ינש רדא 'ב 'ב םויב. .א

 יחב ונממ ואיצוה ויחבו ,ל"נה רדא 'ד 'ד םויב רבקנו ,הנשיה ה*בפ ךומס ותוא ונרה

 לש םיקוש יתב ול תוש:ל ןנארפ ק"קד מ*רובא ץ"כ ביל 'מ) ל"נה ןואגה הוצו .םיקוש

 ,םלש ןורא תושעלו ,עבוכו םילענמ ןכו ,ורבקב ס"ג חינהל הוצ םינשיה םיקוש יתבו ןתשפ

 .רריב .ונלכסמ

 ('ח ףד ,ק"ה ןוֿפ סקנּפ)

 ריעב םייוג ינורה םע רפעה ךותב בכשו *א נורה אבוה איפש טבש יז 'ה םויב. .ב

 סושעלו ורהטל 'יעשי היומ לודגה ןואנה הוצו .תועבש |ו!ן'ט ךרעל םהלש האמוט רצח לע 'א

 ."םלש ןורא תושעל הוצ םנו ,םידנב ילב אצמנש רחאמ ןיכירכת

 ץח ףד)
 א וי הבא א שא אט קשר עא ראטע א שא ישא יע שש םת/ס עמ לאיש עי לע =

 טֿפַאשדָאװעיָאװ רעקָארט ןיא טָאטש ַא ה*י ןט18 -- 17 ןיא -- (ָאכיב םּתס רעדָא) װָאכיב-טלַא 1

 ןעװעג װָאכיב זיא ןטַײצ סיקצינלעמכ ןיא ;('בוג רעװעליהָאמ ןיא טָאטשזַײרק א ,ןסור יד רעטנוא ,רעטעּפש)

 ,תוליהק ענעטילעג יד ןשיװצ
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 םייוניעו םירוסיב ותוא ונועש לע דחא שיא רטפנ |1635} ה"צש ירשפ ה"כ םוי. .נ

 אלש הוצו ,םלאוו באז היומ ןואנהל ונלאשו ,ל"נה םויב רהוסה תיבב רטפנו ,םילודנ םישק

 טימ םלש ןורא תושעלו ,ןיי טעמ םע ותוא רהטל האוצב ךלכולמש םוקמב ךא ,ותוא רהט5

 ךותב ןפי םַײוניע תמחמ ךלכולמש תנוהתכהו ,ןיכירכת תושעלו ,ןיגאפשב לינענ

 ."שודקה ןיב ת"סב ארקלו ,ורמאי שידקו ,ם5ש ןורא

 ('ט םד)

 ןינעלינ טכאנ רעביא זיא ןוא דחא שיא נרהנ קפל |1640} 'ת וילסכ ויט 'א סויב , ,ד

 לנרב היה 'א :אלפנאו ,םדב ךפכולמ ןיאש םוקמב ץוחרל {!)...ד"בא קספו ,רטפנ ותרחמלו

 םעד רעביא םיקוש יתבה ותוא שיבלהלו תחא אלפנא ןיזאל םיא לאז ימ קספנו ,תחא

 ומכ םיכירכחב שבללו ,קהור טינ ןעמ לאז םדב ךלכולמ אוה רשא םוקמ לכבו פירטש

 ומע ןפני ומד ונאצמש םוקמ ?כבו ,םלש ןורא ול ושעיש קר ,םיחמ ראש -

 ."ונישע ןכו ,ו ר בק5

 ('ט ףד)

 לע 5סנו דחא שיא 5ש ופרע5 םינבא םילרע וקרז קפל ב"ח זומה ו"כ ו םויב- .ה

 {1649) ב"ח בא ז"כ יה לילבו ,תועובש המכ ותנעשמ לע ךלה כיהאו ,תועובש המכ יוד שרע

 םעד {סיוא} זוא םד כינ אצי הרהטה ךותבו ,ותמשנ אציש דע וריחנמו ויפמ םד אצי

 רבירד םיקוש יתב יד ןוא ,בייל רטניה ןיא ןאטינ ןיידא רעכיט ןעמ טאה אד .בייל רעטניה

 ונל הוצו .ומטוחו ויפמ אצי רשא םדה ןופ ןיזעװנ םד אלמ כינ זיא תנותכהו ,ןאטינ ןא

 רשא הנותכ שד קרו ךא ,םיתמה ראשכ ותוא רהטל י"נ ?דיא ןועמש ה"ומ ?ודנה ןואנה

 : טהןרראב ודבקל ומל  וםנימטדב ךככנלמ

 ('ט פד)
 ֹײ

 היכד לילב םידוהיה בוחרב רוכש |ּולרע) רע י*ע דחא שיא נרהנ ל?*נה 'ו םויב. .ו

 דע יוד שרע לע בכשמל ?פנו ,תנותכה םנו םישובלמה תא וילעמ ואיצוהו ,קפ5 ב"ח זומפ

 ןיבראטשינ זיא רע שד ,וישובלמב תמ אלש רהאמ ל"נה לודגה ןואנה הוצו .רטפנו ל"נה *ו םוי

 ןייא ןינעלינ םימי ינש זיא רע זד םושמ םישובלמ יד ןיבעג טימ טינ ןעמ ףראד אד ,ןייר

 ביל ה'ומ ןמאנה ןקז הרוה רבכש בותכ אצמש רשאב ךא ,םישובלמ |ערעיײז ןיא} ערעיײז

 ויהש םידנבה רימ ןיבאה ןכב ,םדב םיכלכולמ טהש םידנבה ןיבענ וצ טימ זיא יז

 .ןרראה 22 םבלײללינ םהרב םיכככולמ

 ('ט ףר)

 דהא שיא ק"ה טכארבינ רעה ןעמ טאה קֿפל |1679} ב"לת ינש רדא ב"ל 'ו םויב, .ז

 ךרעל הלוח היהו ףונה דצל הלעמלו ובוכראמ לנרב הדשה לע ןיראוויג ןיסאשינ זיא ,חיה

 ןא ןוא ןאטינסיוא דמעה ןייז וייחב םיא טאה ןעמ זא ותוא ונא ונאצמ ןכב .רטפנו 'ש יצה

 הנייז רע טאה םנו ,טאהינ טינ םילענמ ןייק רע טאה םנו ,ןאטינ ןא ומוקמב דמעה רעדנא

 ןרעמש ה"ומ לודנה ןואנהל רנלאשו .סופ ןיא טאהינ טאה םנ ,טאהינ ןא םיקוש יתב עטלא

 ןעמ ל?ירוו ,םיתמ ראשכ ורונחמ הלעמל ותוא רהטל םנו ,םלש ןורא ופ תושעל הוצו ,ל"נה

 םיא לאז ןעמ ,ורהטי אל ורונחמ הטמלמ קר ,ןאטינ ןא ןבל תנותכ ןייא וייחב סא טאה

 ליה ,םיחמ ראשכ תנותכ םנו ןיכירכת תושעל הוצ םנ .ןיזאל ןא םינשיה םיקוש יתב ןייז

 םעד ףםוא ליקעז סופ םעד ןיא םיתמ ראשכ םיקוש יתב םנ ,ןאטינ ןא תנותכ יד טאה ימ

 ןוראה לע הינה* םדב ךלכולמ שָאװ םישובלמהו ,ש"ב יד רעטנוא ?גר

 ."ונישע ןכו ו ר ב ק ב

 (יי--'ט ףד)

 .סעקילַאװ--הליפנא--אלננא 1
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 וז

 ט"ּתו ח"ּת תוריזג ןגעו רעדיל עשירָאטסיה ייווצ

 ןוֿפ (1829 ןיא) טקישענוצ ןעמוקַאב ווָאנבוד .ש טָאה רעדיל עשירָאטסיה ייווצ עקיזָאד יד -

 עילָאדָאּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד טימ ןבעגענּפָא לעיצעּפס ךיז טָאה סָאװ ,ןיקסניטיפ .נ .מ

 אילאדאּפ תורוק. שיעדבעה ןיא עיֿפַאדנַאנָאמ רעטנַאקַאב ןַײז ץוח .ללכב עניַארקוא ןיא ןוא

 יקסניטיל .נ .מ טָאה ,(דנַאב רעטשרע רעד רָאנ סױרַא 1895 סעדָא) "םש םידוהיה תוינומדקו

 יםולש ןיא :שידִוי ןיא עניַארקוא ןגעוװ ןעלקיטרדַא עשירָאטסיה עקינייא טכעלטנֿפערַאֿפ ךיוא

 13 יב ,*דנַײרֿפזיױה, סרָאטקעּפס ןיא ןוא 1 'ב *קעטָאילביבסקלָאֿפ - סמכילע

 רעטקַארַאכ םענוֿפ .עילָאדָאּפ ןיא ןבירשרַאֿפ יקסניטיל .נ.מ טָאה שידְיי ןיא רעדיל עדיוב יד

 ןט17 ןוֿפ טסקעט רעטלט ןַײז טינ טיהענֿפױא ךיז טָאה קלָאֿפ ןיא זַא ,רָאלק זיא דיל ןטשרע ןוֿפ

 רעשיסור רעד רעטנוא ןעווענ ןיוש זיא עילָאדָאּפ תעב ,טנַאירַאװ דערעטעּפש א ךס ַא טרעַײנ ,ה"ר

 םעד םיוא ךיז טציטש דיל סָאד .(המודּכו -סענַאטַאלרַאש, ,"סענַאר. ןקורדסיוא יד ל*נֿפ) הלשממ

 סָאװ ,ןעמָארנַאּפ סיקצינלעמכ םעב (ה"ּת ןוויס 'כ) הטיחש רעוװָארימענ רעד ןוֿפ דָאזיּפע ןטנַאקַאב

 ןגעוװ -- דיל עטייווצ סָאד ."הלוצמ ןוי, סרעװָאנַאה ןתנ ןיא טלײצרעד ךױא טרעװ םיא ןנעװ

 רעדנַא ןַא ןיא דעבָא ?,טכעלטנֿפערַאֿפ ןעוועג לָאמ ןיײא ןיוש זיא -- רַאב ןיא הטיחש :סָאנָאװירק

 ..טנאירארו

 שירָאטסיה ןייא ךָאנ ,ןעמכילע:םולש ךרוד ,ןווָאנבוד .ש טקישעגיצ טָאה יקסניטיל .נ .מ

 ןטימ ןיא עניארקוא ןיא ןעמָאדנָאּפ עשיקַאמַאדיײה יד וצ םוכַײש א טָאה סָאװ ,שידִיי ןיא דיל

 יו ,םימשבש וניֿבא, רעטרעוװ יד טימ ןָא ךיז טביױה סָאװ ,(היכקּה םוריזג) טרעדנוהרָאי ןט8

 ֿפ.טקורדענּפָא רעטעּפש יקסניטיל .נ .מ טָאה דיל סָאד רעבָא ,*ןעייז וצ סָאד וטסנעק יױזַא

 .טײלנַאב סיקסניטיל ןוֿפ :וצסיוא ןשיטסירעטקַארַאכ ןקידרעטַײװ םעד ָאד ןעגנעדב רימ

 : ןווָאנבוד .ש וצ ווירב

 עשירָאטסיה קיניײװ רעייז רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ךיז ןעניֿפעג סע לֵיַרוװ ,היהיש ךיאב.

 ,ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ טרעװ םעד ןצַאשּפָא טינרָאג ןעמ ןעק ךרודַאד ,ח"פקפ םוריזג ןנעוו ןלעווק

 ןוֿפ ןיוש רעכלעוו) ךיא ןיֿפעג רעבידעד ןוא .הטיחש סעטנָאג רעביא ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז סָאוי

 ןוֿפ ןוא םיסקנּפ ,םיֿבהּכ עשידִיי עטלַא ןוֿפ ןלַאװק ןעלמַאז וצ ימ יד רימ ךיא בינ רָאי עכעלטע

 ץלַא סָאד ןבַײרשַאב וצ ןוא ,ח"כקה םורזנו ט"תו ה"ת תורזנ וצ ענונ ןענַײז סָאװ ,תוֿבצמ עטלַא

 רעזעל עביל יד ןכַאמ וצ טנַאקַאב קיטיײנ רַאֿפ (ןבעגוצסיורַא ה"יא קנעד ךיא סָאװ ,ךוב א ןיא

 תורזנ וצ תוכָיַיש ַא טָאה סָאװ ,טנעמוקָאד םעטנַאסערעטנוא רעייז ןוא םענעטלעז ַא טימ ךָאנ

 ףיוא ןבירשעג ,ןדִיי (עינרעבונ רעילָאדָאּפ) רענסַארק א ןוֿפ הניק א זיא טנעמוקָאד רעד .ח"כקּת

 טנרֿפעג סָאװ ,ר"ּכ ַא ןוֿפ יז בָאה ךיא עכלעוו ...ןתיב-ףלא ייווצ ךָאנ םיריש ןיא שידִיי טסָארּפ

 רעזעל יד רַאֿפ ָאד יז ריּפָאק ךיא ןוא ןבירשעגרעביא תואב תוא רָאסעסָאּפ רענסַאדק םַײב ךיז

 .ןדָאװעג ןבירשעג זרַא יז סָאװ ,עיֿפַארנָאטרָא רעקיבלעז רעד טימ

 ףיוא ךיז טָאה רענייק זַא ,רעכלעזא ןעוועג דימּת זיא ןָאנראשז םענרֿפ דנַאטשוצ רעד םגה?

 :ןעיײרש ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,רעבַײרש ליֿפ ךיז ןעניֿפעג טציא ךָאנ ןוא ,טקוקעגמוא טינ םיִא

 ןעמ ,ןרעװ ןֿפַאשַאב ןעוועג רָאנ לָאז ןָאגרשז רעד ןעװ רעבָא ךָאד ,* ןָאנרַאשז טצונ סָאװ וצ,

 רוטַארעטיל ןייק טלָאװ ,רע טינ ןעוו {סָאװ} סעכלעוו ,םָארנַאּפ סעטנָאנ ןרעדלישּפָא םוא טימ לָאז

 .146 *ז ,} 'ב *ןָאקיסקעל, סנעזײר .ז עז קרעװ עשידִיי ענַײז ןוא יקסניטיל .נ .מ ןגעװ }1

 טקרעמַאב ב"ז ןוֿפ עיצקַאדער יד ;378 *ז ,(1911 גרוברעטעּפ) 3 *ב ,1160624/106* ב"ז עז 2

 .יקסניטיל ןוֿפ ןובזע םעד ןיא ןענוֿפעג דיל סָאד טָאה יז זַא ,ַײברעד

 תורוק, ןיא ךָאנרעד ןוא ("הנײרקוא תריזג לע הניק.) 1893 ,3 *ב -דנַײרֿפזױה, ןיא טשרעוצ 3

 ןעננולײטטימ עשירָאטסיה, ענַײז ןיא טקורדעגּפָא ךיוא װָאנבוד .ש טָאה דיל עקיזָאד סָאד ,53 * ,"אילאדאּפ

 .התפנ ץאקּפומהסאסזס ספקסת נ"א ,8 'ונ ,1893 -דָאכסָאװ, ןיא
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 ןברוח טניז ןדִיי ערעזדנוא ךָאנ ןבָאה קילגמוא ן|רע|כעלקערש ןייק סָאװ) ח"כקה םוריזג רעביא

 *!ונייד ןיוש זיא --- ,ןעוועג טינ (ןגָארטעגרעביא טינ שדקמה היב
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 ,טנערברַאֿפ טסיװרַאֿפ טסָאּפערק רעװָארימענ םעד

 ,טנע יד ןכָארבוצ ןלוש יד ןוֿפ ,ןסירעגנַײא רעזַײה יד

 ;סענַאטַאלראש עדנַאב ַא ,ןקַאזָאק עדליוו יד ןבָאה

 ,ץראווש רעמינּפ ייז ןענַײז ןליוק יװ ,ןנָאלק ןדִיי יד

 ,ץרַאה סָאד טמעלק סע ,ןעצטכערק ייז ,ןעצטכעי ײז

 .סענַאר טימ ןשטנעמ ןוא םינורה ,ענעקנורטרעד יד םיוא

 ,רעטיש ןענַײז רעזַײה יד יװ ,טולב עקשטיר ַא ןבענ ,לסעג א ןיא

 ,רעטיב טנייוו ןוא דרע רעד ףיוא קַאזָאק א טעינק

 :עלעיימ ןייש ַא רעיײז ,הלותב עשירִיי א רַאֿפ

 ,ןייווענ ןַײד קע ןַא ןבָאה זָאל ,ןנָאלק וצ ריד גונעג,

 ,ןײטשֿפױא טינ רעמ ןלעוו ןרעטלע עטיוט ענַיײד,

 -! עלעדייא ,טסליװ וד סָאװ וד טסמוקַאב .ָאֹי , רָאנ גָאז,

 :קעװַא ךימ טסיוטש ! ַאקווָאדישז ,טסנַײװש וד

 -..קע ןַא ךיא ךַאמ טלַאװעג טימ ? רעסעמ סָאד טסג2{,

 -- ךיוה רעד ןיא ןרָאצ טימ קַאזָאק רעד טַײרש ---

 ,םולש ןכַאמ עדייב רעסעב רימָאל ,ךימ עשז:גלָאֿפ

 ,םולח א יװ ןַײז טינ לָאז גנו:עֿפָאה ןיַײמ ,ךיוב שוק?

 *! ךיוא ךימ וד עשז.ביל ,ךיד ביל ךיא

 !ןַײז טינ ןעק ױזַא -- הלותב יד טרעֿפטנע -- !קַאזָאק ינודא

 ,ןַאמ ןַײמ ןרעוװ וטסלָאז ,תמאב ךימ טסביל וד בוא,

 ; ןטָארַאב ךימ ךיא בָאה ױזַא ,תדּכ שדקמ ךימ ַײז,

 ,ןֿפור ןיהַא ךיד לָאז ךיא ןבילבעג ָאד זיא לוש ןייק

 ,ןֿפיש ךיז רימָאל ,ךַײט טַײז רענעי ףיוא ,עכריק ןַײד וצ

 *!ןטש םעד ןבעגרעביא טינ ןבעל ןַײמ ךיא ןעק ערעדנַא יוד.

 ,ןעמיוושענ עטבילעג יד ןענַײז לֿפיש טריצרַאֿפ א ףיוא

 ,ןעמיקעג ךַײט ןבלַאה םוצ ןענַײז ייז יוװ ןוא

 ו ןייטש ַא יװ ןֿפרָאװעג דעסַאװ ןיא הלותב יד ךיז טָאה

 ! תייא ןֿפע ןגיוא ענַײד ?טכַארטרַאֿפ וד טסיב סָאװ

 !םיוא ךַאװ ןעקנַאדעג ענַײד ןוֿפ ! קַאזָאק רָאנ עז

 ?ןעוועג רעירֿפ וד טסיב ּוװ ןעװעטַאר וצ טעּפש ןיוש יוא
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 ,רעדניק עשיריי ,ךַײא ןוֿפ ןעמעוו

 ז תומחלמ עקצַאזָאק יד טנַאקַאב טינ זיא

 רעדנוזַאב רעדעי ךַירא ןוֿפ רעדד

 ז תומקנ יקסקַאמַאדיײה יד טינ טסייוו

 ,טםירצ רערעטיב רעד ןיא טלָאמעד

 ,רלעה רעד סָאנָאװידק *דַאב , טָאטש רעד ןיא טייטש

 ,טַײל עטרג ענַײז טימ ָאקנעסיל םיא ןבענ

 .רלעֿפ ןיא טלעטשענֿפױא ןבָאה סָאװ ץיירק א םודא

 ,רעדילג עלַא ןכָארבעצ טכַאמשרַאֿפ

 ;טסענ רערעטצניֿפ ַא ןוֿפ רעהַא ןעמ טננערב

 ,רעדירב ערעזדנוא ןוֿפ רעדניק ןוא ןעיױרֿפ ,רענעמ

 : טסיירטעג רעטרעו יד טימ ייז טָאה סָאנָאװירק ןוא

 ,םיריֿבג ןוא םינבר ערעַײא טימ טדערעג רעירֿפ בָאה'כ.

 - ךַאל א טימ ןָא ייז וצ ךיז רע טֿפוד ---

 ,םירוביד עטצעל ענַײמ ךיא נָאז דניצַא

 ! ךייא דַאֿפ ןוא טרול ענַיימ עלַא דַאֿפ

 ,דניק ןוא בַײװ טרעֿפּפָאעג גונעג,

 ;טלעק ןוא רעננוה ,תורצ ןטילעג גונעג,

 ,דנילב טינ טַײז ,םלצ םוצ ךיז טקיב,

 ."טלעוװו רעד ףיוא ךעלקילג ןַײז ריא טעוו,

 !טרָאװ ןייק דער ,עשר וד גַײװש,
 -- ױזַא עלַא טרעֿפטנעעג ןבָאה --
 טרָא םעד ףיוא ָאד זנוא טיוט;
 !אל !הנומא רעזנוא ןטַײב רעבָא-

 ,ןוז יד יװ לעה זיא הנומא רעזנוא

 ןטָארעג טינ ריד טעװ ןַאלּפ ןַײד,

 ,ןיז ןיא טינ רימ ןעמענ ערעדנַא ןייק

 -|ןטָארב ןוא ןענערב זנוא וד טסנעמ

 ,רליב ךעלקערש ַא ןעזעג ןעמ טָאה דלַאב

 ג ןברָאטשענ עלַא דיז ןענַײז םשה שודיק ףיוא

 ,דליוו ,קירעיורט ןבילבעג זיא ץַאלּפ רעד

 .ןברק ןשידִיי םענוֿפ רענייב טימ לוֿפ

 זזז

 ןבירשַאב ךעלמיטסקלָאֿפ 1791 ןוֿפ ןדָאזיּפע עשירָאטסיה ייווצ

 וקסירט ןיא טריסַאּפ ןבָאה סָאװ ,ןדָאזיּפע עשירָאטסיה ייוװצ ןוֿפ ננוביירשאב עקיזָאד יד

 ,סיבוב .ב ֿבשוּת רעקסירט ַא ןוֿפ (1893 ןיא) ןעמוקַאב ווָאנבוד .ש טָאה ,1791 ןיא עלוװָאק ןוא

 :ידזַא ('רבעה) ווירב ןיא יברעד םיא טבַײרש רעכלעוו

 .דָאװעיָאװ רענילָאװ ןיא לטעטש ַא--ןזץקעקסא--שיסור ,1טז2ץ8;---שילױּפ ,קסירט--שידִיי ןיא }1

 ,זַײרק רעלעװָאק ,טֿפַאש
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 ֿבָאח ךיא ןוא ,(:סעבאב הרוּפצ.) עבָאב ןַײמ טלייצרעד רימ טָאה סעטכישעג עדייב יד,

 ןוא גנורעדנע םוש ןָא ,ןבענענרעביא סע טָאה יז יװ ,ױזַא תואב תוא רעטרעוװ עריא ןבירשרַאֿפ

 יז זַא ,ןבױלנרַאֿפ סיוכרוד ריא ןעק'מ סָאװ ,ורֿפ ַא ,רָאי 75 טלַא זיא ןידעלייצרעד יד .גנוצוּפַאב

 יז טָאה סעטכישענ עקיזָאד יד .דוי לש וצוק א וליֿפַא ,ךיז ןוֿפ ןבעגוצ טשינרָאג הלילח טעוװ

 יז סָאװ ,סָאד ןוא ,םיקלא תארי א יװ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עםורֿפ רעטומ ריא ןוֿפ טרעהעג

 ,"ןעזעג ןגיוא ענענייא עריא םימ ןײלַא וז טָאה ,טלייצרעד ריא טָאה

 א"נקּת ןיא קסירט ןיא םד-.תלילפ ןַא

 זיא םָארק דיא ,ענעדיי א עטרעמעדק ַא קסידוט סָאטש רעד ןיא ןעווענ זיא סע,

 רַאֿפ נעט 8 ,רָאי ןקיבלעז םעד ןיא .ץלַאז םידחאל טֿפױקרַאֿפ טָאה יז .ץלַאז ןוֿפ ןענַאטשַאב

 .ץלַאז ןֿפױק וצ (ןטסירק) םינוק ליֿפ ןעמוקעגנַא םָארק ןיא ריא וצ גָאט ןטימ ןיא זיא ,חסּפ

 ךױוא ץלַאז םעד רַאֿפ טלעג טָאטשנַא ןעמענ טנעלֿפ יז זַא ,ןעוועג קידנעטש זיא ריא ַײב

 ןטעװרעס ,טנװַײל טכַאדבעג םינוק ליֿפ ךיוא ריא ןבָאה נָאט ןקיבלעז טעד ןיא .םיצֿפח

 ןבָאה ןוא ןעמַאזַײב םינוק ליֿפ טלמַאזענֿפױא ךיז םָאה סע .ץלַאז םעד רַאֿפ טלעג טָאטשנא

 קיטש עבָארג ש ןבענענ תילרע ןַא ריא טָאה ייז ןשיװצ .טנווייל עקיזָאד יד ןבענעגנַײרַא ריא

 ןוא ןטכַארטַאב וצ טאהעג טַײצ ןייק סע טָאה יז .ץלַאז סָאמ רעניילק ץנַאנ ַא רַאֿפ טנווַייּפ

 ליֿפ ךָאנ ןגעלעג זיא סע ןּוװ} סעכלעו ,לטסעק ַא ןיא טנײלעגנַײרַא טנווייל קיטש יד טָאה

 ןערו ,ןבילבענ (טינ) רענייק טיילק ןיא זיא סע סלַא .טֿפױקעג גָאט םעד טָאה יז סָאװ ,הרוחס

 ןוֿפ טָאה טרעװ יד סָאװ ,ןקוקרעביא ןעמונעג יז טָאה ,ןענ:אנעצ ןיוש ךיז ןענַײז םינוק יד

 עקזזָאד סָאד טלקיווענרעביא טָאה ןוא ,טֿפױקעג גָאט םעד טָאה יז סָאװ ,תורוחס עקיזָאד יד

 .רַאֿפ קינייוועכרא ןעניֿפעג טָאה דז סלַא ןרָאװענ יז זיא טשַארעביא יוװ רעבָא .טנװַײּפ קיטש

 טלָאמעד ןעד ,טכַאמעג לובלב א רַאֿפ זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה יז .דניק טיוט 8 טלקיוװ

 סע טָאה יז .חסּפ ףיוא טולב ןֿפרַאד ייז זַא ,ןדִיי ףיוא םילובלב ןֿפערט טֿפָא רעייז טנעלֿפ

 ןדנוטש עקינייא ןיא .ןבָארנַאב יוװ סע ןלָאז יז זַא ,רעדניק יד וצ םײהַא טקישעגקעװַא לענש

 טכוזעג ןבָאה ןוא זדנָאשק םעד טימ ןקַאילַאּפ--םיונ ליֿפ םָארק ריא וצ ןֿפָאלעגנָא זיא םורא

 ןוא דניק א טבננעגוצ טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעג ןבָאה יײז ןעד ,בוטש רעד ןיא ןוא םָארק ןיא

 *עב זרא ומ רעייז רעבָא .ןוֿפרעד ןעמענ וצ טולב סָאד ידּכ ,ןָאטעג ןדִוי יד סע ןבָאה סיװוענ

 ,"ליטש ןעננַאנעגּפָא זיא סע 2ל"םו .ןענוֿפעג טינרָאנ ןבָאה ייז ןעד ,טסיזמוא ןעונ

 "השתוהק יד לטפ2 .2

 .{1791--א"נקפ) ץיקב רָאי ןקיבלעז םעד ןיא

 הלֿפּתה-תיב םעד ןוֿפ טנעָאנ טניווועג טָאה סָאװ ,רעקנעש ַא ןעוועג זיא לע וו ַא ק ריעב

 ןײננַײרַא טֿפָא ןנעלֿפ ?סעקינעשטוא יד .עיזטנמינ 8 ןעוװעג ךיוא זיא טרָאד .,(לָאשטשָאק)

 ןוא קינעשטוא ןַא ןעמוקעגנַײרַא זיא לָאמ ןייא .קנעש ןיא ןדִיי םעד ַײב ןסע ןוא ןעקנירט

 .עשעק יד ןיא טכוזעג ךיז רע טָאה ןלָאצַאב טֿפרַאדַאב טָאה רע סלַא ,דעמ ןעקנורטענג טָאה

 ןבעג טעוו רע רָאנ ,ךיז טימ טינ רע טָאה טלעג ןיײק זַא ,טרעֿפטנעעג טָאה ןוא טלענ סענ

 טָאה רע סעכלעוו ,סנדַײז לקוטש ַא (הנמלַא ןַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא יז) ןירעקנעש רעד

 טָאה ןוא ,ֿבוה ןַײז רַאֿפ ןעוועג טרעװ רעמ ליֿפ ךעלקריוו זיא סע .ןזיוועג ןוא ןעמונעגסיורַא

 זיא םורַא העש עקיניײא ןיא .ןקנורטענ טָאה רע סָאװ ,דעמ םעד רַאֿפ ןבענעגקעװַא ריא סע

 םעד ַײב ןכוז ןעננַאנעג זיא ןעמ .רעטסיולק םעד טעֿבנגַאב טָאה ןעמ זַא ,גנַאלק ַא ןרָאװעג

 זיא סָאד .סנדדוז לקיטש סָאד ןעניֿפעג טָאה ןעמ .הנמלַא רעד ַײּב ךיוא ןוא םינכש יד ןדִוי

 טינ ןבָאה סע .ןלעֿפ ַײז סָאװ ,ןכַאז עלַא טעֿבננעג טָּאה ײז זַא ,זַײװַאב רעקיטכיר ַא ךָאד

 ץרוק א ןיא .ןבענענ ריא סע טָאה קינעשטזא רעד זַא ,םינמיס טימ דיר עריא עלַא ןֿפלָאהעג

 .לאל הדוּת- 2

 ,םילי לה 3



 587 7 װָאנבוד ןועמש ןוֿפ װיכרַא רעד

 2,ירעװ יקסעשטילָאטַאק ןעמעננָא לָאז יז זַא !,טעדנָאסעג ריא ןעמ טָאה םורַא טַײצ ֿפקיטש

 ,דלעֿפ ןטימ ןיא טריֿפענסױרַא יז ןעמ טָאה נָאט ןטימ ןיא ןוא .ןעננרה יז טעװ ןעמ רעדָא

 ןענַאטשעג זיא ןנעקטנַא ןוא טַײז ןייא ןיא ןענַאטשעג ןענַײז םימלצ יד טימ זדנָאשק רעד ןוא

 .ָאד םעד טרָא ןקיזָאד ןֿפױא ןעמעננָא טינ יז טעװ םיוק זַא ,טרעווש רעזיולב א טימ ןילת א

 ןבענעג ךַײלנ טָאה הנמלַא עקיזָאד יד .ןּפַאכּפָארַא ּפָאק םעד ןילּה רעד ריא טעוװ ,ןביולנ ןקיז

 זיא יז .ןעמונענּפָארַא ּפָאק םעד דלַאב ריא טָאה ןילת רעד ןוא ,רעטעג יד ףיוא ַײּפש א

 ליטע. ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טֿפָא ץנַאנ טנַײה ךָאנ טרעה ןעמ ,-ליטע, ןעמָאנ ןטימ ןעוועג

 ."םיברב ןעוועג םשה שידקמ טָאה סָאװ ,"השודק יד

 רעלעװָאק םענוֿפ ןסיוורעד ךיז ןעמ ןעק לטע השודק רעד ןנעוו, :וצרעד טֿפירשוצ א

 ,"ןבירשרַאֿפ רעכיז זיא עטכישעג יד ּןוו ,סקנּפ

 וט

 יֿבצ:יתבש ןגעוו טסינָארכ רענװַאלסָאװַארּפ ַא

 ,טרעדנוהרָאי ןט17 טענוֿפ *יטסערָא ףעמוהיא ןוֿפ קינָארכ רעשיסוד:טלַא רעד ןיא
 וועליהָאמ ןיא לעוצעּפס ןוא דנַאלסורסַיײװ ןיא ןשינעעשעג עשירָאטסיה יד ןבירשַאב ןרעװ סע ווו

 רעד ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ תוכַײש ַא ןבָאה סָאװ ,ןדָאזיּפע רָאּפ ַא ייז ןשיװצ ןוא

 .יֿבצ-יחבש יד יװ ,טזַײװַאב גנולייצרעד יד .יֿבצ-רתבש ןנעוװ ךיוא רבחמ רעד טלייצרעד *י*,טָאטע

 ,ןנָאז וצ קירעביא זיא סע :טסינָארכ םעד חלג םענוֿפ חומ ןיא טלגיּפשענּפָא ךיז טָאה גנונעװַאב

 .תמא ןשידָאטסיה ןוֿפ טַייוו ירמגל ןענַײז ,רעביא טיג רע סָאװ ,יֿבצ:יתבש ןנעו ןטקַאֿפ יד זַא

 .גנוצעזרעביא רעשידור ַא טימ ,שיסור ןיא ,לאנינירָא ןיא גנולייצרעד ןַיוז ןעננערב רימ

 תסאפתסהע6 תתאסא666ע,4, 8 1670 תסהצ

 1670 זסהב 3עאה סטותּב תוסזהה, סטתע טקס38842/80 תוסזמ16ס זוסקס3מו/ סז

 אסעא הדעטפו, תוסםע 2 6801 זוסקבתע ע 88נ:86 םסקסּפטה םטואסק38תע. 110 חקסטטסס8/11

 0620 בעאטו 6סםותב 8סתעאהה 20200089ע388 8 אתסס. 8 סעס הקסאה ןוסאזס 6871

 08ח08/ 1 סקטנגהסמעינ*יי* / 1183מ888 6668 וחסססעהוגוסאו עא הסמסעו, 63העת 60 1110246-

 סזמסא 8הקסמה 68262680תס הס ?סקסה8א ; ע אסזהה תסמ 487:/63 תסת 88840/ זסקסאי

 תסמסתסמבת זקץסעזפ 8 זקץסמפוע 1סת88 סז ס1ק2848 !ומסתעס תסקסהה סאע תסהתגתעסט ;

 ס8קסע סזסתט ץמסקעתע סהסאצ 060 2עגעאק 68ה0200, 3170 ס תגסוהאע ע םסזפאע

 ס8סעאע תססזעתע ע 8 3866 םקסאה 8 קסא8א אץתבתעספ. 0012 06ו62עגא ונהינּהת

 283ס88זמ8 6668 זאסססעהעוסא 8 1007 ?סה}צ ע התקסםסתתצהת 680 0625 טקס63 56-

 ,טּפשמעג 1

 .ןבַײלג ןשילױטַאק םעד 2

 ,ריטסַאנָאמ םענװַאלסָאװַארּפ ַא ןוֿפ ךירדמ ןוא שָאר רעד--*ןעמֹוהיא, *

 ןוֿפ דנַאב ןט2 םוצ הֿפסוה רעד ןיא טקורדענּפָא ןעוװעג ןענַײז--38תעסאע עזץאס88 6026018 **

 הקאססזקהשעטססאעה ס6ס0ק8עא םסאץאסתזסמ סזמססהומעאסה א עסזסקעע 068.-38ת22מס/

 ךוב סָאד .זַײרק רענליװ ןוֿכ גנוטלַאװרַאֿפ-סגנודליב רעד ןוֿפ 1807 ןיא ע.ליװ ןיא ןבעגעגסיורַא--?00סעע

 .ויכרַא סװָאנבוד .ש ןיא ךיז ןעניֿפעג םיא ןוֿפ ןגוצסיוא ; ןעמוקַאב וצ רעװש רעײז טציא זיא

 רעטילימ ןשיסור ןוֿפ רידנַאמָאק רעד סָאװ ,װעליהָאמ ןיא ןדִיי ףיוא םָארגָאּפ םעד ןגעװו--לשמל יװ ***

 .ַאשטשעמ רעװעליהָאמ יד סָאװ ,1703 ןיא םָארגָאּפ םעד ןגעװ ךיוא ןוא ,1655 ןיא טכַאמעג טָאה יקטנָאלקָאּפ

 ,ןוז יב ,"סדרּפ, ב"ז ןיא ,"הגרהה ןאצ. ,װ ָאנבוד עז 1053 ןיא םָאֹרגָצּכ םעד ןגעװ) טכַאמעג ןבָאה טעג

 .(1896 סעדָא

 ...יֿבצייתבש שיסור ןיא ןָא רנחמ רעד טּפור ױזַא *י**
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 זםוק6 028, הסזסא 8 1670 זסהָצ 687 םס/האבה מ ןצסהסז8הזעטסתסתס 8 טסקאפע 4

 תקעפסמסה א זץעקסטאסאצ סץתזּבהצ, םס תסמסתסמעוס 806/0 סטת 080888 2662638װע

 עג חס ססעקבמעע ס 86ז0 ;אעמסזס אסנאע) תסטסנעסה הה 8ע06תע46, ע זהאחא 0608-

 ב3סא ס06א8טעגעא ס4םו/ 62ת08/ תסזעס. 8 10 246 םקסאע, תס 26/0ז8ץ-תע זסחס 06-

 ווהוטזעא8 08ת08ת, ספותע סדקהאע 8 11סתמענס ע 21,186 תס ק8בהטוא זסקסמהאח) 8

 ן(סזעתס86, 84623860140 אס, 6820 העס8840 טק2080/0 88 80616284 ע ןסקאטהא

 םט1ס0א0 88 86080תמאס 08246046/ םמסקא תס 6162, 2 1880:46 8 סץהתעאגהא 32אצהץ-

 דמוא; ע טעאזס 080תס תחעספאה 86 סאסז ףעז8זפ; 10/88 08עמ! סטותע סזקע;נאסטו

 הסמעהעאסוס קץאסוס ; 2 הסאסדסקפוא תוסההחז ססותע סדקעעתגסהמפז 6סקסתמטו 8 680

 דסא) אסע סזקהאּב 1000 16 6022/ס8י

 :גנוצעזרעביא

 עכעלקערט ןעוועג ןענַײז סע .רעברַאה ַא רעייז ןעווענ זיא 1070 רָאי ןוֿפ רעטניוו רעד
 רעמריב וליֿפַא ןוא ןרָארֿפענ קרַאטש ןבָאה תומהב ןוא ןשטנעמ ,ןעלגיײֿפ עכלעוו ןוֿפ ,טסערֿפ

 .טיורב ףיוא תורקי רעסיורג א ןרָאװענ זיא רעטניװ םעד ךָאנ .ןרָאװענ ןרָארדֿפרַאֿפ ןענַיײז

 טָאה סָאװ ,שטיװָאנַאשרענ יַאסּפאס דִי ַא רענײײא סעּפע זיא טַײצ רעד ןיא טָא

 יד רעביא םלוע ןשידִיי ןסיורג א טימ ןרָאֿפעגמורַא ,חישמ ןשידיי ןרַאֿפ ןבעגענסױרַא ךיז

 :ןרט ןיא ןזָאלב לָאז'מ ,ןסײה רע טנעלֿפ ,טָאטש ַא וצ ןעמוקוצ טנעלֿפ רע זַא ןוא ,טעטש

 יױזַא ןבָאה ןדָיי יד .ןבענעגרעטנוא טעטש ךס ַא םיא ךיז ןבָאה קערש ןוֿפ ןוא -- ןטיימ

 רעדניק ןוא ןעורֿפ ערעייז ןוא ייז זַא ,(יתבש|} יַאסּפַאש רערַאנּפָא םעד טָא ןיא טביילנעגנילא

 ךיז טָאה רערַאנּפָא רעקיזָאד רעד .ןכַייט יד ןיא ךיז ןדָאב טַײצרעטניװ ןוא ןטסַאֿפ ןנעלֿפ

 .רָאי ריֿפ ןעינרעלדניוװש ענַײז טײמ ןעגנַאנעגנָא זיא ןוא חישמ ַא רַאֿפ טרעלקרעד 1607 ןיא

 |?) עווקרעצ רעד ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה ,1070 רָאי ןיא ,ךָאנרעד

 ןיא טדימשענ םיא ןעמ טָאה לגֿפַאב ןַײז טול ןוא ,ןַאטלוס ןשיקרעט ןרַאֿפ טכארבענ ןוא

 ןוא ,הילת א ףיוא ןעננַאהעגֿפױא ןוא טיוה יד טייהרעקידעבעל םיא ןוֿכ ןדנושעגּפא ,ןטייק

 זיא אמהסמ--טַייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ןעמוקעגמוא |יתבש} יַאסּפַאס דעדאנּפָא רעד טָא זיא יוזַא

 ןליוּפ רעביא םידחּפ ןעוועג ןענַײז--רַאסּפַאש רערַאנּפָא טעד טָא ןוֿפ טעברַא יד ןעוועג סָאד

 ,רעװ טינ סיײװ ןעמ ,העצעמע טָאה וװעליהַאמ ןיא ןוא ,טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא עטיל ןיא

 ךײה יד רעטֿפַאלק עכעלטע ףיוא סעװקרעצ ןוא ןלָאיצשָאק יד בדַאֿפ טימ ןבירשַאב

 טינ טֿפירשעג סָאד טָאה רענייק !ןוא--סנטסַאק ענעסָאלשרַאֿפ ןיא ענעגייא סָאד ,טנעוו יד רעביא

 עקיניײא רב ןוא ףָאש יד ןריושענ הארנ וניא ןַא ןוֿפ טנַאה ַא טָאה (ךיוא) :ןענעיײל טנעקעג

 םידחפ יד רַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ענעי יב רקיע רעד ,ןרָאשעגּפָא ןרָאװעג דרעב יד ןענרלז ןשטנעמ

 .טַאהעג ארומ טינ

 ע :
 1815 ןיא ןַאדיײק ןיא להק ןגעק תוכָאלמ:ילעב יד ןוֿפ ףמַאק רעד

 (סרעדַײנש ענעסימשצג טימ דָאזיּפע ןַא)

 ןוֿפ לַאניגירֶא רעד ךיוא ןענוֿפענ ךיז טָאה ודיכרַא סוװָאנבוד .ש ןיא םיסקנּפ יד ןשיווצ

 :הכָאלמ.ילעב רענַאדײק ןוֿפ סקנּפ רעד טניימ סָאד !,ןאדייק ק"קד קדצ:ילעוּפ תדבה לׂש סקִנּפ

 יעמַאז ּוצ טרעהעג טָאה רעטעּפש ןוא ה"י ןט1/ ןיא ;עטיל ןיא--(4.60210121--'װטיל) ןַאדײק }1

 ,טינרעבוג רענװָאק ןיא ןַײרַא הלשממ רעשיסור רעד ןוֿפ טַײצ רעד {ן א ,("טומַאז תנידמ,) טֿפַאשדָאװעיָאװ רעט

 ,עטיל ןיא טָאלשזַײרק 8 טציא
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 ?.שלערבעה ןוא שיילי ןיא ,ןטַײז 557 ןוֿפ ,ָאילַאֿפ ,דנַאב רעקיד ש--(ךעצ רעשרעדַײנש א שיטקַאּפ) ךעצ

 .טימ יד ןוֿפ ןסע-עגניא עלענָאיסעֿפָארּפ יד ןרילונער סָא ,תונקּת ;ןַײרַא ןעיינ סקנּפ םעד ןיא

 :לַאװרַאֿפ ןוא ןלַאװ ב"צ יוװ ,ךעצ ןצנַאג םוצ תוכייש א ןבָאה סָאװ ,תונקת ;הרֿבח ןוֿפ רעדילג

 ןנעוו ,רעדילגטימ עַײנ ןעמעננָא ןנעוו תונקת ןוא ,(תונפתה ןוא םתונותנ ,תוררוב) ןגַארֿפ-סגנוט

 *רעירֿפ יד ןוֿפ קיטנָאק ןעמַאטש ייז ,רָאי סָאד ןזיװעגנָא טינ זיא לייט א יב .המרדּכר םילעופ

 סָאד :הרֿבח רעד ןוֿפ םיסקנּפ עטּלַא עכעלטע ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעגנַײדַא ןענַײז ןוא ןטינצ עקיד

 יװ .(רעטעּפש ןוא 1804 ןוֿפ טרעדנוהרָאי ןט19 בײהנָא םוצ ןרעהעג תונקּת עטריטַאד ֿבור

 .רָאו טרעדנוה רָאּפ א טלַא ךעצ רעשיכַאלמ.לעב רענַאדייק רעד זיא ,טנכער'מ

 :1815 רֶאי ןוֿפ הנקח אזַא ערעדנַא ןשיווצ רימ ןעניֿפעג סקנּפ ןיא

 ארבחה יפולא ןיב שיש טפשמה קסע ןדינ םלוככ םבור ?ה"כ םכסומב הלע.

 יתלב להק יפולא םע רשפתהל ארבחה ןימ דחא םושל תושר ןיאש ,ונתליהקד להק יפולא ןיבו

 תושר ןיא יזא ,להק יפולא לע הרשפ םיירנמ ילעב ופולא ושעיש םאבו ,םידונמ ילעבה תעידר

 קר ,םדיל תואצוה רובע להקה יפולא ונתיש המ תועמה תא לבקל םייונמה ילעבמ דחא 5

 וא רכאוו ימד ונתי אלש ,אדבחה ןמ םישנאה ןתוא ונתוה שוריפבו ...שלשוו ןמאנה דיל

 ו:תוה שריפב םנו ,רבדל לוכי הפהש המ לכ ןמ טתוכז דביא האוולה ךדדב ונתי אלש

 וכיהש תואכיהה ןדינ ונייהד ,להק יפולאל ארבהה ישנא ןיב שיש םיטפשמה לכש

 ןכב ,הכיהש םישנאה םע טפשמב םידמוע תעכו ונלש ארבחה ושנאֿפ

 םישנאה ןמ וכזיש המ לכו ,טפשמה קסע ןדינ תואצוה ןתילר דזעל ונרשקתה -היא ונחנא

 .קלוסי ןמאנה דילו ארבחח תפוקל ךייש לכה 'והי יזא ,הרשפ ושעיש ןהו טפשמב ןה םהה

 ."(תימיפח) ...םואנ .קפל ה"עקס תנש רייא 'יח םוי םויה ,םותחה לע מ"ח ונחנא ונאב "יאדלד

 טימ השעמ ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ .ךעלדנעטשרַאֿפ טינ הנקת עקיזָאד יד זיא גולֿפ ןיא

 יד ןנָאל שע ג טָאה'מ סָאװ ,רַאֿפרעד להק ןוֿפ רעריֿפ יד ןוא הרֿבח רעד ןשיװצ -טּפשמ. א

 *טכער יד ןרילרַאֿפ, ןנעק שינערָאװַאב יד טנײמ סָאװ ןוא ,הרֿבח רעד ןוֿפ רעדילנטימ

 ןדנוברַאֿפ הנקת רעד טימ זיא ,רוקמ רעדנַא ןַא ןוֿפ ךיז ןסיוורעד ר"מ יוװ ? ("םחוכז דוביא.)

 ןוא ןַאדײק ןיא (1815) ראי םענעי ןיא טליּפשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,דָאזיּפע דעװַאקישט א רעררז

 ןשינעטלעהרַאֿפ עלַאיצַאס יד רַאֿפ ןוא ןבעל רענייטש ןרַאֿפ שיטסירעטקַאדַאכ רָאנ זוב זיא סָאוו

 .לטעטש רעטעמַאז םעד ןיא םוכָאלמ-ילעב יד ןוא ןטנעמעלע עשיתבה-לעב יד ןשיװצ

 המלש ןוֿפ ווירב ייווצ רימ ןעניֿפעג וװיכרַא סווָאנבוד .ש ןיא ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןשיווצ

 ןוֿפ (טָאר רעד) -ענישרַאטס, ַא ןעוועג רָאי 25 זיא סָאװ ,ןַאדיײק ןוֿפ בשוּת ןטלַא ןַא ,ןייטשנרעב

 ןיא .סקנּפ ןטנָאמרעד םעד ןעמוקַאב 'וָאנבוד .ש סע טָאה טיא ןוֿפ ;הרֿבח רעשרעדַײנש רעד

 6:השעמ ַאזַא רע טלייצרעד ווירב ענַײיז

 ןיא טֿפַאשלעזעג 'גטע-שירָאטסיה רעשידִיי רעד הנּתמב ןבעגענּפָא ֹווָאגבוד .ש טָאה סקנּפ םעד 2

 ,טציא ךיז טניֿפעג רע ּוװ ,עגװָאק

 יעלב, יד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ףצציגשיװ .מ ר"ד טָאד טקנּפ םעד ןוֿפ תונקּת גנילדנעצ רָאּפַא 2

 זיא סָאד רעבָא ,77--72 יז ,1925 ןילרעב ,5 'מונ ,"קימָאנָאקע ןוא 'טַאטכ ,עיֿפַארגָאמעד עשידיא רַאֿפ רעט

 דָאויּפע רעצנַאג רעד ללכב ןוא ,רעטַײװ ןעגנערב רימ סָאװ ,הֹנקּת יד .סקנּפ ןוֿפ לײט רענײלק ץנַאג ַא רָאג

 ,לקיטרא סרעצינשיוו ר"ד ןיא טלעֿפ

 .הרֿבחה לֹּכ 4

 ,הרֿבה ישנא 5

 ןיא --עטירוצ רעד ,שידיי ןשירעמשטַײד ַא ןיא ןבירעעג זיא ןענײטענרעב .ש ןּוּכ וירב ןייא = 6

 ,שידִיי םענרעדָאמ ַא ןיא ןבעגעגרעביא ,וירב עדײב יד טקינײארַאֿפ ןבָאה רימ ;שיסור ןטזַײרגרַאֿפ קרצטש ַא

 ,רבחמ ןוֿפ ליטכ םעד ךעלגעמ טַײװ יװ ןטלַאהעגנַײא יַײברעד ױעַּבָא
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 :ינש רענַאדיײק יד עכלעוו ,טָארטשבַײל יד ןנעוװ לָאקָאטָארּפ ןייא ָאד זיא סקנּפ ןיא,

 ןייא ןיא ןעמוקַאב ןבָאה--רעדניק עקירָאונעצ ךיוא רעטנורעד ,{!} ןשטנעמ 150 רעביא---רעד

 ןוֿפ ךָאנ) טָאה רעקרעװטנַאה ַא .עדננלָאֿפ ןעוועג זיא עכַאזרוא יד .טכַאנ וצ גָאטײרֿפ םענייש

 ,למיײרטש א ןוא עקלמרַאי ענעטעמַאס א ןנָארט וצ טכער ןייק טַאהעג טינ (ןרָאי עקילָאמַא יד

 ֿפטנוװַא ןיא תבש לָאמ ןייא ?.לטיה עווָאּפַאלק ַא ןוא רעטסעשטנַאמ ןוֿפ עקלמרַאי ַא ןרעדנוז

 לוש ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןוא הזעה ןעמוקַאב רעדיײנש ייווצ ןבָאה ?(קירוצ 90 רָאי ַא טימ)

 ןקידנעמוק םעד .טרעדַײלשעגסױרַא דלַאב יײז טָאה ןעמ ;סעקלמרַאי ע נע ט עמ ַא ס ןיא

 - .למרַאי ענעטעמַאס ןיא רעדַײנש ערערעמ לוש ןיא ןעמוקעג ןיוש ןענַײז (לודנה:תבש) תבש

 רעד ַײב ןוא (ל5הק ןוֿפ) הֿפיסַא ְןַא ןעוװענ זיא דעומה:לוח .ךעלמיײרטש ןיא וליֿפַא ןוא סעק

 עטסנעלק יד ,ןטור ןבעג ,סיורג זיב ןיילק ןוֿפ ,ןעמעלַא ייז לָאז ןעמ ,ןבילבענ זיא הֿפיסָא

 ןעקנעדעג סָאד ןלָאז רעדניק-סדניק ערעײז ןוא ייז ידכב) ןטור 25 וצ עסיורג יד ןוא 10 וצ

 ןוֿפ טכַאמ רעד רעטנוא ןעווענ ןַאד זיא לטעטש סָאד .(ןביולרעד טינ סנױזַא רעמ ךיז ןוא

 .ררנש יד ןערו ,טכַאנ רעד ַײב גָאטַײרֿפ ןוא ,ףיוה ןוֿפ רַאסימַאק םעד ןטעבעג טָאה'מ 10.ןַאּפ

 ןרָאװענ טלעטשעגוצ עטעקַאנ זַיװקיצניײא ייז ןענַײז ,ףָאלש ןטסֿפיט ןיא ןנעלעג ןענַיײז רעד

 וצ ענעסקַאװרעד יד) טלײצעננַײרַא ,טרָאװ ַא ןדער וצ ןָא ,ייז טָאה רע ןוא ,רַאסומָאק םוצ

 זיא ןוֿפרעד סעצָארּפ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעק ןעמ .,(10 וצ--ךעלגנַיי יד ,ץימש 5

 (ןלאטיּפַאק עסיורג טסָאקענּפָא טָאה סע ,טּפשמ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע) ,ןעמוקעגסיורַא

 ןעמוקַאב ןבָאה רעדַײנש ענעסימשעג יד :ךיז ןשיװצ טלנערעג ךַאז יד ןעמ טָאה ףוסל ןוא

 להק ןיא זומ םעד רעסיוא ,ךעלמיײרטש ןוא סעקלמרַאי ענעטעמַאס ןגָארט וצ שינעביולרעד

 ,ןאמסלהק ַא רעדַײנש א ןַײז

 .רעד יונעג ךיז ךיא בָאה ,(1840) רָאי ןטס40 ןיא ןאדייק ןייק ןעמוקענ ןיב ךיא זַא

 םענייא טימ טנאקאב ךיז בָאה ךיא .קיביײלנמוא ןעווענ ןיב ךיא רעבָא ,ךַאז רעד ןנעוו טסּוװ

 רע :;חוכירַאב טסּוװרעד ךיז בָאה ןוא (ץישֿפיל ךורב ןטלַא ןטימ) ןאמסלהק ַא רעדַײנש א

 טָאה ,לגנַיינרעל א ןעװענ ןַאד זיא רע זַא ,אבה םלועל קלח ןַײז יב ןרָאװשעג רימ טָאה

 טציא ךָאנ טליֿפ רע) ןטור 10 טלײצעננַײדַא ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ,םעדָאֿפ.לדָאנ טסַאמעג

 רעטעּפש ...(זיוה דעניולַאק ןיא ןעמוקַאב ןַאד טָאה רע סָאװ ,ץימש יד ןוֿפ גָאטיײוװ םעד

 יד ןכלעוו טול ,לָאקָאטָאדּפ ַא ןענוֿפעג (הרֿבח רעד ןוֿפ סקנּפ) ךוב ןשידִיי ןיא ךיא בָאה

 רַאֿפ ןכַאמ וצ ןדירֿפ ןייננייארעביא טינ להק טימ ףרַאד רענייק זַא ,ךיז ןטכילֿפרַאֿפ רעדיינש

 ."טביולנעג ןיוש ךיא בָאה ,ונ .ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,ץימש יד

 .ילעב יד ןשיוצ ףמאק םעד ןוא סרעדַײנש ענעסימשענ יד ןגעװו עטכישעג עקיזָאד יד

 זיא סָאװ ,"ןאדייק , ךובלמַאז םעניא ךיוא סנטצעל רימ ןעניֿפענ םיתב.ילעב יד טימ תוכָאלמ

 .רעד ,ליּפשַײב םוצ ,טרעװ טרָאד .םיטרּפ ערעדנַא לסיב ַא טימ רעבָא !1,עקידעמַא ןיא סיױדַא

 :שָאר ןשיוװצ ,טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ ןוֿפ ןרָאי רע20 יד ןיא ןעמוקענרָאֿפ זיא השעמ יד זַא ,טליוצ

 ,סרעטסוש ךיוא רָאנ ,סרעדיײנש רָאנ טינ ןעמוקענ ןענַײז לוש ןיא זא ןוא ,תוּכוס ןוא הנשה

 .מיירטש ,סעקלמרַאי ענעטעמַאס עַײנ ןיא , טסעטָארּפ סלַא תוכָאלמ-ילעב ערעדנַא ןוא סרענשזריק

 ךָאנ ןוא טנַאװ-חרזמ ןוֿפ םיּתב-ילעב יד יוװ טצוּפעגסיױא ,ןעלטרַאנ טימ סעצעּפוז ענעסעלטַא ,ךעפ

 םעד ןעננַאלרעד טווּורּפעג ןבָאה תוכָאלמ-ילעב יד זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעװ סע :"רענעש ליֿפ

 ,עיצוקעזקע רעד רַאֿפ גָאלקנָא ןצ ,ןאדייק ןרָאֿפעגכרוד דָארג זיא סָאװ ,ןיטנַאטסנָאק טשריֿפסיורג

 ,סעּפַאלק טימ לטיה ַא 7?

 ,סטכַאנוצ-גָאטַײרֿפ טנײמעג 8

 ,ןרָאי רע90 יד ףוס ןרָאװעג ןבירשעג זיא ווירב רעד 2

 .יקטּפַאשט ףַארג ןעװעג טלָאמעד זיא לטעטש ןוֿפ ץירּפ רעד 0

 ףענַאדײק ןוֿפ לּבוי ןטס30 םוצ ןילקורב ןיא טַײלסדנָאל רענַאדײק ןוֿפ !גסיורא ,"ןאדיײק , ךובלמַא 1

 ,38 יז ,(1930--1900) ןײארַאֿפ
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 רעדָא דלַאװ ןיא ןקַאּפ ןגעלֿפ יז תעב ,תוכָאלמ.ילעב יד זַא ןוא ,ןטָארעג טינ זיא סָאד רעבָא

 ןֿפױא ,"רעבעל ןוא גנול םעד ןגָאלשּפָא, םיא ןעמ טנעלֿפ ,להק ןוֿפ דילנטימ ַא טָאטש ןרעטניה

 טרעװ רעטַײװ .יוז טימ םולש ןכַאמ וצ להק םעד ןעגנּוװצעג טָאה סָאד ןוא ,ןושל ןשהכָאלמ-:לעב

 זיולק יד ןאדייק ןיא ןרָאװעג טעדנירנעג זיא ףמַאק םעד ןוֿפ טַאטלוזעד ַא יװ זַא ,טלירצרעד

 ןנַארקענ ןיײד רעד טָאה תוריכש יד, :ןייד פענעגייא ןַא טימ תוכָאלמ-ילעב יד ןוֿפ "םדא ריח,

 ןוֿפ ,סעקיּפָאק ר"ח וצ טלָאצעג רָאי 3 ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה לגנוינרעל רעדעי סָאװ ,לָאצּפָא ןַא ןוֿפ

 ךובלמַאז םעד ןיא 11."תיבה.לעב ןרַאֿפ 12 ,ןייד םעד תֿבוטל ןענגנַאנעג זיא סעקיּפָאק 6 עכלערו

 ,ןעמעננָא ףראד ןעמ רעבָא ,ןבענעננָא טינ םידוקמ יד ןרעװ טֿפַאשנַאמסדנַאל רענַאדיוק רעד ןוֿפ

 ייז ייב סָאװ ,םיֿבשוּת רענַאדײק עטלַא ןוֿפ ךעלדנימ ןרָאװעג ןבענענרעביא זיא עטסישענ לד זַא

 טימ סרעדילנש יד ןוֿפ ףמַאק םעד ןוא עיצוקעזקע רעד טימ השעמ יד ןבילברַאֿפ זיא ןודּכיז ןיא

 .ריא טימ טכָאקעג יױזַא טָאה ןַאדײק סָאװ ,?הק

 צו

 1841 ןיא דנַאלסור ןיא השבלה רעשידִיי ףיוא תוֿפידר יד וצ

 רעשידִיי רעד םיוא תוֿפידר יד ךיוא ןרעהעג ןטיוצ סנטשרע םעד יַאלָאקינ ןיא תוריזנ יד וצ

 סרעדַײנש יד ףיוא רעַיטש א טנײלעגֿפױרַא ננורינער עשיסוד יד טָאה ,1839 ןיא ,תליחת .השבלה

 .ידָיי, 'רעג יױזַא רעד טָאה 1841 רַאונַאי ןט11 םעד ; רעדיײלק עלענָאיצידַארט עשידוי ן ע יר נ רַאֿפ

 1843 ןיא ;רעדיײלק עכלעזַא ןנ ָא ר ט רַאֿפ רעַײטש ַא ןדִיי ףיוא טגײלעגֿפױדַא *טעטימָאק רעש

 ןעננומיטשַאב ענײמעגלַא יד ןיא ןַײרַא זיא ןוא רַאצ ןוֿפ ןרָאװעג טקיטעטשַאב ץעזעג רעד זיא

 לָאצּפָא-רעדיילק רעד ךיוא טנעלֿפ ,לָאצּפָא:עקבָארָאק רעד יוװ .1844 רָאי ןוֿפ רעײטש:עקבָארָאק ןנעד

 ןנָאדט רַאֿפ .(הכולמ רעד ןוֿפ עדנערַא ןיא) *ּפוקטָא. ןיא ןרעװ ןבענענּפָא ("םידנבמ עקבאראק.)

 רענעי רַאֿפ רעכיוה ַא רעייז ,(1848 ןיא) רעַייטש רעדנוזַאב ַא ןרָאװענ טריֿפעגנַײא זיא סעקלמרַאי

 תריזג רעד ףיוא טקוקענ טָאה גנורעקלעֿפַאּב עשידִיי יד .עקלמרַאי ַא רַאֿפ לבור 5 זיב -- טַנצ

 ןוא רעיוטש םעיינ א ןדִיי ןוֿפ ןסערּפוצסיױא גנודינער דעד דצמ לטימ א ףיוא יוװ טושּפ םידנבה

 יעג א סיורַא זיא 1851 רַאונַאי ןט1 םעד .השבלה רעלענָאיצידַארט רעטלַא ריא יב ןבולבעג זיא

 רעד ןוֿפ ףמַאק ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,השבלה ַאזַא ןגָאדט וצ ללכב טרעוורַאֿפ סָאװ ,ץעז

 טינ ןבעל ןיא זיא ץעזענ רעד ;החלצה םוש ןָא רעבָא ,עסַאמ רעשידִיי רעד טימ עיצַאדטסינימדַא

 קראטש ןבָאח םיליּכשמ יד םגה ,סרעז ַײב ןבילבעג ןענַײז ןדִוי יד ןוא ,ןרָאװעג טדיֿפענכרוד

 עוויסעדנָארּפ ירעג יױזַא יד ןבָאה ,ןײלַא ךיז ןוֿפ ,הגרדהב רָאנ .גנוריגער רעד ןֿפלַאהעגרעטנוא

 יד זיא לעמרַאֿפ .טעטש יד ןיא ננורעקלעֿפַאב ענױמעגלַא יד יוװ ןדיילק ךיז ןעמונעג ןטנעמעלע

 הליחּתכלמ ןעמ טָאה ָאד רעבָא 1ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ףיוא ךיוא ןעוװעג לה רעדיילק םיוא הריזנ

 ,ןענַאטשַאב ףיורעד ךעלנעזרעּפ זיא 11 רעדנַאסקעלַא םנה ןוא ,ננודנעװנָא ריא ןכַאװשּפָא טזומעג

 זיב שזַא ןגױצדַאֿפ ךיז טָאה ןינע רעד ןוא ,ןרָאװעג טריֿפענכרוד טינ שיטקַאֿפ ָאד ץעזענ רעד זיא

 .ןַײרַא ןרָאי רע70 יד ןיא

 ,1841 ןוֿפ טכַאמ רענליוו רעד ןוֿפ העדומ א זיא ,רעטַײװ ןקורד רימ סָאװ ,טנעמוקַאד רעד

 ןלָאז ייז זַא ,ןדִיי יד הארתה א ןוא ,-ּפוקטָא. ןיא ןבענענּפָא טרעוװ םידנב ףיוא רעַיײטש רעד זַא

 ןוא רעדיילק רַאֿפ ןלָאצ וצ ֿביױחמ ןענַייז ייז לֿפיוו ןוא ,רעַײטש םעד ןופ ןעײרדסיױרדַא טינ ךיז

 הערומ יד .ןימ רעדעי ןוֿפ גנוריסקַאט רעד טיול ענעלָאװ:בלַאה ןוא ענעלָאװ ,ענעדיוז--ןעלטיה

 טָאה ריא ןוֿפ עיּפָאק א :עטקורדענ א ןעוועג זיא ,שידִוי ןוא שיסור ,ןכַארּפש ייווצ ןיא

 יֿפָא ןַא) טסקעט רעשיסור רעד .קָאטסילַאוב ןיא שטירָאנַאזַאכ .י ר"ד ןוֿפ ןעמוקַאב ווָאנבוד .ש

 .ינימדא יד זַא ,ןזַײװַאב סָאװ ,ןזיירג עכעלקערש טימ לרֿפ זיא (! טכַאמ רעד ןוֿפ גננודלעמ עלעוצ

 *ןטֿפיר? 'טסיה, ןיא ןלױּפ ןיא "שוֿבלה תריזג, רעד ןגעװ יקצ ַאש .י ר*ד ןוֿפ יטרַא 78 1

 ,731 יז } יב



 וָאנבֹוד ןועמש ןוֿפ װיכרַא רעד 592

 .ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא טנוװַאהגב טינ רָאנ ןעווענ זיא ןרָאי רע40 יד ןיא ענליוװ ןיא עיצַארטס

 .ךעלריטַאנ ,ןעגנורעדנע םוש ןָא העדומ יד ָאד ןקורד רימ

 רעסלעװ 2,העסענ .י ןבישַאב ך:ל?ריֿפסיוא טָאה רעדיײלק עשידִיי ףיוא תוֿפידר יד

 יד .רעַײטש-רעריײלק םעד ןלָאצנַײא ןגעװ הלבק רעשקורדענ ַא ןוֿפ עוצקודָארּפער ַא ךיוא טגנערב

 ָאד ןקודד רימ סָאװ ,הערומ יד יװ ,רָאי ןוא טרָא ןקיבלעז ןוֿפ דָארג טמַאטש הלבק עקיזָאד

 םוימ השענה אנליוו ריעב םידנב עקבאדראקד דאטנָאקמ ןסינ טיווק, :(1841 דַאונַאי ,ענליוו)

 קליס ... עילאפ ךוב עטנאקהמ הארתנ רשאכש ץיוומענעב קחצי 'רב ןימינב 'רל 1841 רַאונַאי

 ןוֿפ טסקעט ןשיערבעה םעד ןיא טגָאזעג טרעװ יוזַא--*...םירכוחהל םידגב עקבאראקמ דאחאד

 טעמסחענ הלבק רעד רעטנוא זיא טסקעט ןשיסוד ןלעלַארַאּפ םעד ןיא ;הלבק רעטנַאמרעד רעד

 ביןושַארטס .ש--סעקישטשּפוקטַא רד ןוֿפ רענייא ,

 ס0ס ס ספתמ תפ הוה!

 םעתסוסאס6 1 ץ66ק2סא06 !1ק88ת6016 סזמ 4

 ס06ז0 { 6088קה 38 35 134 הקסהקסם0/282 8

 ז/סקסהטסאצוס ן1סתעונווס אסמאתשטווס 38 1140006054:

 טוה 6600 ס 28ק6/סאס// 0נאהמו ץס181108264-

 וה חס !סקסא} םעתטהצ ע 2828ת640/ { סקס-

 חצ חפזת 86קסז8ס/ געסדההםוו םסתמתס 6880ז8

 סזאעהנעאס8 8 ק8סחסקת;66816 סט 1 טעסתה 0

 {60688קע ע 06ס988עזט חס 8689 !גואסתהאצס עו

 טמקסקסאעאט םסואהאט טזס68ו !ועאדס 6 81/088-

 קעההתסה 86 םממסהטסאס א םסהאס ע368מ/8ת9ס 681

 תסהקעמ8 חס 0ח86611/6ו 111 10208--התהדמנארפ

 246 חס אסומעווהזו ססזט סת'מםצוסענו סד 068-

 טופםזסס סתפעגם} 1062ת8080// אהזסקוװ חס 1 קָצס.

 116מ61911110// עתעז חסתץצטנסקסדזעס/ 50 אסח;

 6482640 25 אסח 066ק766קסאט 60 0

 ט6ת08888 /ץ26648/0 ע 2468048/0 תסתג,

 ס86קא דסזס 38 110106006 11/2חא (ספ הסקּמפואמס

 המץאט ססקדס8 חס 30 ע זקסזטתז0 15 אסח: 66-

 ק66 םמ זסאס תתה ץחתהזטו 6 1 {68מגק} 0

 1841 זסתּה 6046 זקע אטמו 8מואסתהוווס 89 תסק-

 םטוה הסהמ { 6מּהקת, ההחקמתת, |וסתֹוה ע ס0אדפסקא

 11690108--8 תססתעא}צ סקסאפ 1 !6װ8הקה ץעא6

 עסזמאפ 32 סעאס 0120486108 חתהזמתפ תס 8

 טעסתב 66/0 { 6482ק/  חקס8061826086168 310-

 68 םספאס 2ס עסזטטסהוא סזסקסנאע 28עתסת 681

 8 אסוזסקצ זוּהאסההו:ץזססע םימ תסזו 116ק12 { 8-

 6ץסז8 םתה ץהתהזטו וה זקא אמו 8ה762685 הקע-

 טעדּהוסווהוסוובזסס} סזפ 6ז0 208048 88

 עונדק82 הקהמתס!סאז'פ סז'ק21:י16111187 0

 ז6688ק/ 8 םווה 1841 0822

 ה ע דו ה

 זאקוא םע אנליווד יקסרעבוג דנאד

 134 תפ יראינאי ןעזעיד 4 םוימ

 -אק לע ערציױנאק עיצילאפל וחלש

 ריעב השענה ,םידוהי ידנבמ עקפאר

 הוויצ ,םורא טסראיוו 5 לדנוא אנליוו

 םוימ עקפאראק קסעב ןירכוחה איבהל

 וצ עידומ דנוא ,יראינאי זלה שדיח 1

 ,ןיפיוה עשרדיא דנוא ,ןילוש עלא ןיא ןייז

 ,ןירעפטנע ראפ טינ ךיז לאז רענייק זא

 ןיא טסדאזוענ טינ ןיפ רעד טאה רע זא

 תומלעה ןופ ןייז קיחרמ ךיז ?אז רעדער

 ןםעראוו) םיראו .דאהאדאהב תוקיזהר

 טלאציג יד .ןירעו טפארטשעג טעו רע

 ,הטמל ראובמש לפכ זיא עוצידנאק ל"פע

 ןיפ רעדיולק ןינארט שאוו איד ןיפ ונייה

 נייצ לאוו ,ףסכ לבור 1 גיײצ ןעדיאז

 דנוא .פאק 50 גייצ לאוו בלאה רעדא

 ןישנעמ םעכילטיא ןופ .פאק 25 ןפנ רמצ

 א ראפ םעד ץיח דנוא .תובקנו םירכז

 .ראס אייווצ עטשרע איד ןינארט לעטיה

 .פאק 15 טרָאס ןעטירד ןוא 30 אוצ ןיט

 ראונאי 1 םוימ ןילאצ וצ דהאל א ףסכ

 .ונאי 1 םויב ינייה םישדח 3 עלַא 1

 רעד תויהבו .רעבאטקא וי לידפא רא

 ,טלעפינ ןיוש טאה יראונאי 1 ןופ קארס

 ירארנאי 18 זיב הבחרה ןעמ טיג סיע

 טעװ סע זיב זא ריהזמ זיא ןעמ דנוא

 רעדעי 5אז הבחרה טייצ איד ןילעפ

 ?נאק (ןיא) -...ןעוואי ךיז תוביקנו םירכז

 (ןיפלח) גרובמה ץרפ 'ר דיגנה רצהב ראט

 םישדח 3 ףוא "...ריפ ןילאצאב וצ ידכב

 ץלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג , סגעסעג ךיוא ל*ג8 ;18- 10 יז ,1 'ב ,00סקסתאעזס6" ב"ז ןיא = 2
 ,ו"א 91 'ז ,2 'ב ,1927 דַא-גנינעל ,/סור ,"דנַאלסור ןיא

 ,13 יז ,1 'ב ,הסקסואזס6* 5
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 56  תעתסאחאחענה 1סזת

 - גמ תנפספ ן'באץאסהאמ םסתתצמ 2246 ה 20600הח8 5330 /'זזז-זזא4'1 םזסּב סהקווהד-
 . פפהצמ זו+ גסקע ןמאז 7323 תמו/ 6680:084 2 42/) זעמ=װד !וצש תוומ סע אצ-
 ם30וו6 יפוצפ 1038 114שוצמ+ עס0הזע, 233 ווזע אסקפ בבצ9 ווו םסוסצסןומ ווצמ
 .סונ88 זונקעגפמווע ץ'מפסקונמצ 92 2886 2ה86012 8646 גמ 8061246 סגהמד םסקמ
 .הפנאמ 33:000 ס'שד: םסגוצונוצדנ 11212.1:0ח080 םסזהע ףווצמ תסקמ 960/00פ, נח םצסמ
 .םסקמ עצי 8 .1סעודנ 6405 7 81:צ םס.זימ ןצפ1זזוינ 92 עס!ס8, 113 68 2.1

 ב3ץזסמדע םמ םסה8 0ס8:נוװנעפ 0116 וועזחומ בץעס) אתו ן83ןנצ 1108 לג, וגוגוזויפ
 .סהקצ ס088ט;מנגפתנמ, תוופ המהנמפ יפ2ק (20112) םוותודצ 81245160 אקס/80:48ונ146חזו8,
 .גנוצ/ תנונתדכ 21242460 1גקוגהסןונגשתצ טו םטווזנמ אותצהססש 2162, םסק 1408 226
 ;4סומ םסת'פ עצי בץעפוש עגגהצמ םוו םצדנ סםנונדנ 71631082 כוותגנססקאתר תונו 6
 3885 ס208 זסזמנפ ס0קץצעוו תממ ס8קמ 4034 1608 ןמסודס 2122.32 הזו 6
 .59קזתפקמ בצשש עתצדה ענג סוני 302 עוזזוימ 3160 זו 0611.111011 , 110 ןרדנ זוצימ 2 זיפ 4117
 תפפעמ 8011 ךוצמ גווזחמ 20 ןקסההסןקמ אובצומצםנת) תנההצב תוצ ןו1 גוהצזוצעמ} תצסמ
 011 וזווצימ זווצ 40 וננסםוץ} תסקזגנו 2ונו 20622/תו10 009986ה4688 1664
 508 אסצומ ן'ץכהווסהסמ ונ 210/סזװס8סימ 8104 0טסמ ונצ 01: ם6110113/ 1141111116.11ז 1180+
 קסת עוו עסה2נ0סאמ 22/:ש צו אוגחממקצ בה זתוממֹוצ; ןגס?ואזע ענצד 100 נוס?
 ע:זטותצוזיפ תאזסנוסמקבס ג:0טהצ6 0201 צד: םס.עמ 2ןנומזחמ 40060ק8 גוסה ץס 3803
 3068 208 סץתהס.זצ םצוממנזתסבדנ וו (6הואזד בג זוס הזגווודי םוטהצזסהזומ 008
 200 םתמסמ התטש 587 ץסה;אע, םסגצנ עצה סהטסןיצ 1://2ג ףוז טנמוצ תצסדג אזסונמ ?וגוזזמ
 8331 ןללמ ענ141216 1וצדנ 30.ד) 2160 םוטהווס הָצזסנעצ) 1261 סו אוונט םסקונוד ה 01196װ8
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 (1844) דנַאלסור ןיא תודע עשידיי רַאֿפ העוֿבש ןוֿפ טסקעט

 (וו"א 593 'ז ,רעװָאקירעשט ,א ןוֿפ !טרָא עז ,ָאװְיי םַלב וװיִכֹרַא סװָאנבוד ןיא לַאניגירָא)
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 (דנַאלסור ןיא תודע עשידִיי רַאֿפ העוֿבש רעד ןוֿפ טַײז עטײװצ) םינברה תרהזַא רעד ןוֿפ טסקעט





 593 וֹוָאנבוד ןועמש ןוֿפ ויֿכרַא רצד

 ידכב םיהיא ןופ +...לע שאוו דאחאדה ! ,ס380ת26108 הסמוהזהזמ ס תסקסמסהסאפ 6

 זיא סע שאוו ףארטש -..ןיטיהראפ איצ 2מקסהסאסאט 2381.

 .יקסרעבונ דנארמ -..עג ןא הקעסז18מ 9 ם8עת68040/0 1. חס זקגנאמהו-

 .םרפסמל |1841} 184 +...יראינאר סטעאפ ת'מת .... . :

 םעתטמס. 8 ןעהסזקּמשוע 6. םתוסאסמעמטה 8

 .העדומ רעד ןוֿפ דנַאר רעד ןסירעגּפָא ..* תסאמ |+8238 (0ז084088ת0-.

 ! טז
 דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא ןדַיי רַאֿפ העוֿבש ַא

 רעבירַא זיא ןוא ןלוּפ ןטלַא םעניא ךָאנ טריטסיסקע טָאה ןדִיי רַאֿפ העוֿבש עלעיצעּפס ַא

 סָאװ ,םיאבג ןוא םינבר דַאֿפ ןוא ןטורקער רַאֿפ ,טכירעג ןיא תודע רַאֿפ--דנַאלסור ןייק רעטעּפש

 עכעלרעַײֿפ ַא רעײז ןעוװעג העוֿבש רעד ןוֿפ רודעצָאדּפ יד זיא תליחת .טמַא ןיא ןַײרַא ןטעדט

 לטיק ַא ןיא ,תורבדה:תרשע יד ףםיוא ןבענּפָא יז ןעמ טנעלֿפ ןלַאֿפ עקינייא ןיא ; עננערטש ןוא

 רַאֿפ העוֿבש ַא) רֿפושיתעיקה יב ןוא טכיל עקידנענערב עצרַאװש יב ,ךיש ענענָאטעגסיױא טימ

 יעגּפָא קיטנָאק טנעלֿפ העוֿבש יד :;(תודע עשידִיי עלַא רַאֿפ ?לכב הליהק רעסעדַא ןיא ןוא ,םינבר

 עשידִיו עכעלטנייוועג רַאֿפ רודעצָארּפ עקיזָאד יד ןעמ טָאה 1838 ןיא .שיערבעה ןיא ןרעװ ןבעג

 העוֿבש ןַײז ןבעגּפָא טֿפרַאדַאב תודע רעד טָאה יברעד ,טכַאֿפנײארַאֿפ ןוא טרעדנעעג לסיב א תודע

 זיא םעד בילוצ שיערבעה רעדָא שידִיי ןיא זיא ,טינ שיסור ןייק ןעק רע ביוא ןוא ,שיסוד ןיא

 ,תייתוא עשיסוד טימ דָאנ ,שיערבעה רעדָא שידִיי ןיא העוֿבש רעד ןוֿפ חסונ א ןרָאװעג טקורדענּפָא

 חסונ ַאזַא !.טסקעט ןקיטכיר םעד תודע רעד טנָאז יצ ,ןרילָארטנָאק ןענעק ןלָאז עטמַאַאב יד ידכּב

 סלַא ,ֿבר רעד טָאה הזפ ץוח .חקעסענא8ו/ תעסד שיסור ןיא ןסייהעג טָאה העוֿבש רעד ןוֿפ

 תודע םעד הרהזא ןא ןוֿפ טסקעט םעד טנעײלעג העוֿבש רעד רַאֿפ ,ןיד:תיב ןוֿפ רעײטשרַאֿפ

 .םרה ןוֿפ ףָארטש ַא רעטנוא ,תמא ןצנַאנ םעד ןנָאז לָאז רע זַא ,(הץאסמווס6 ץ861118116)

 טימ (ָאילַאֿפ לטעלב טקודדעג ַאזַא טיהענֿפױא ךיז טָאה ווָאנבוד .ש ןוֿפ וויכרא ןיא

 עטַאד רעד ןוֿפ .תויתוא עשיסור טימ שידיוי--ןטַײז עדייב ףיוא טקורדענ ,ןטסקעט וירוצ

 .ַאסילעי ןיא 1844 ןיא ןרָאװעג ןבעגענּפָא זיא העוֿבש יד זַא ,ןעמ טעז ןטנוא תומיתח יד ןוא

 ייווצ ןרֿפ ןַיײזייב ןיא פליהעג סֿבר םעד טכַארבעג תודע םעד טָאה העוֿבש רעד וצ זַא ,דַארגטעוו

 העוֿבש יד זיא טלַאהניא ריא טיול .יײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןטמאַאב א ןוא ןיד-תיב ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 ךימ ןלָאז םיקלא תוללקו אבה םלועבו הזה םלועב ןרעוו הדונמ ךיא לָאז.) עגנעדטש א רעייז

 יב ןבענענּפָא טרעוװ העוֿבש יד :ןיד:תיב תרהזא רעד ןוֿפ סָאד ןעמ טעז סדעדנוזַאב .("ןכיירג

 ןינערב סָאװ ,טכיל יד יװ ױזַא, ;טכיל יד ןעמ טשעלרַאֿפ העוֿבש רעד רַאֿפ ,טכיל ענעדנוצעגנָא

 טסעװ רד זַא םאב ,ןרעוװ ןשָאלרַאֿפ המשנ יד ריד ןיא טעװ ױזַא ,ןשָאלרַאֿפ ןרעװ (דניצא) דניצ

 .?טימ ַא ןענָאמרעד סָאװ ,רעטרעװ עקידמיואמ עקיזָאד יד טימ---העוֿבש ;קיטציא י ןַײז רֿבוע

 טינ .תודע םעד הארתה ןַײז ןיד-תיב ןוֿפ רעײטשרָאֿפ רעד טקידנערַאֿפ ,עינָאמערעצ עכעלרעטלע

 ןוֿפ רעניווונַײא עקירעביא יד רַאֿפ טָאה העוֿבש עלעיצעּפס ַאזַא ללכב רָאנ ,רודעצָארּפ אזַא רָאנ

 .טריטסיסקע טינ דנַאלסור

 עיצּפירקסנַארט רעײז ַײברעד ןוא ןטסקעט עדייב יד ןוֿפ עיֿפַארנָאטָאֿפ א ָאד ןבינ רימ

 יד רַאֿפ לעיצעּפס טמיטשַאב זיא לטעלב סָאד זַא ,רָאלק זיא גיולסיוא ןשידִיי םעד ןוֿפ .שידִיי ןיא

 ,חמאב ןעעז רימ ןוא -- ךַארּפשסױא רעיײז וצ טסַאּפעגוצ ,ןדִיי (עשיניארקוא) עשיסור:םורד

 ,ןיֿפ ,סווו : רעטרעװ יד ל*נֿפ ;'בוג רענָאסרעכ ,דַאדגטעװַאסילעי ןוֿפ טמַאטש טנעמוקָאד רעד זַא

 ,(םוקמה) םייקומאה :רעטרעװ עשיעדבעה יד ןיא ;וויזַאא ףורטש ,ןגּוז ,(ןוא טָאטשנַא) ןיא

 .ָאקיץעזעג ןשיסור ןלעיציֿפָא םעגיא ןַײרַא וליֿפַא זיא עיצּכירקסנַארט רעשיסור ַא ןיא טסקעט ַאזַא 1

 ,11134 יונ ,('לֿפױא עטײװצ) עירעּפמיא 'סור רעד ןוֿפ ןןסתטס6 606ק8װ6 38840008 עז ;סקעד

 (38) ןטֿפיכש ששיכָאטסיה



 װָאנבוד ןועמש ןוֿפ יױיכרַא רעד 504

 טריטסיסקע ןבָאד ןטסקעט עטקורדענ עכעלנע זַא .ל"גדא (םושב) םישייב ,(ֿביוחמ) בעיחעמ

 העוֿבש ַא ןוֿפ ןרעטסומ יד ןוֿפ ןעז וצ זיא ,דנַאלסור ןוֿפ ןטיבענ עשידִיי ערעדנא יד ןיא ךיוא

 ןוֿפ דדיכדַא ןוֿפ. 'טּפָא רעד ןיא רעטַײװ ןעגנעדב רימ סָאװ ,(שיסור ןוא 'רבעה ןיא) הרהזא ןוא

 ןיא עמרָאֿפער רעד ךָאנ ,העוֿבש רעשידִיי רעד ןוֿפ טסקעט םעד ךיוא טרָאד ןעגנערב רימ) *ָאוװיי

 ,(עיצולאװער רעד זיב טריטסיסקע טָאה סָאוו ,9

 רעקינייו ךרע יפל טלַאהטנַא (-טסיפ ינשזאיסידּפ,) אֿפוג ה עו ב ש רעד ןוֿפ טסקעט רעד

 םינבר יד ןוֿכ הדהזא יד--רעבָא טסקעט רעטײװצ רעד :עיצּפירקסנַארט רעד ןיא ןזַײרנ

 סָאװ ןיינרעד וצ רעזוש זיא טֿפָא זַא ױזַא ,טזַיײדגרַאֿפ קרצטש זיא--(*עינַאשטשעווּוא עיָאנוװָאכוד.)

 טימ לוֿפ זיא הרהזַא יד סָאװ ,טימרעד רקיע רעד ךיז טרעלקרעד סָאד :טנױמעג ָאד טרעװ

 --עכעלמיטסקלַאֿפ ןוא עטוג א רעיײז ןטסקעט עדייב יד ןיא זיא ךַארּפש יד .םיקוסּפ עשיערבעה

 ןעננונעדרָאדַאֿפ עלעיציֿפָא יד ןוֿפ שידוי ןיא ןעננוצעזרעביא יד יב יוװ ,ערעסעב ַא ךרע רעד טינ

 ןיא עמרָאֿפער-לוש רעד ןוֿפ *זַאקוא, םעד ליּפשײב םוצ ל*נ9) ןכַאמ ןנעלפ םיליּכשמ יד סָאוװ

 .(רעטַײװ ןעננערב רימ סאו ,4

 ןיא ןרעמַאלק עקיקע ןיא טדעסעבעגסיוא ךדימ ןבָאה עיצּפירקסנַארט רעד ןיא ןזַיײרנ יד

 .תורעה יד ןיא רעדָא ,טסקעט

 :(עיֿפַארנָאטַאֿפ עז) שידיי ןיא עיצּפירקסנארט יד

 ןהעוֿבש ןוֿפ ֿבתֹּכ) 'טסיל ינשזאיסירפ,

 לבשנ !העובש רעד יצ ךימ ןיריפ סּוו םילשומהו ןיד-תיבה תעד לעו םוקמה תעד לע,

 יצ ךאז רעד ןיא זא ,טאג ןיקידיבײל םעד ןיפ ןעמונ םעד ןיא ךיא רעוװש ,יח א םשב ינא

 ףא תמא םעד ראנ ןייז הלגמ ךיא לעוװ ,תודע ןײא ראפ ןיראוויג ןיפירעג ןיב ךיא רעכלעוו

 ךיא ןיא סייוו |ןַײלַא) ליל א ךיא דאנ סדוװ ןיא ,ןעניירפ ראנ ךימ טעװ אווטסלאשטאנ ןיכילעוו

 ,רקש רבד ןייק ןענוז םינ ןפוא םושב לעוװ ןיא ,ןעגוז ץטלַא לע ןיא ,ןעגראב ראפ טינ לעוו

 רעדירב תמחמ טינ ןיא ,טפאשמיבורק תמחמ טינ ,האנש ראפ טינ ןיא טפאשדניירפ ראֿפ טינ

 =טנע ביוהמ ןיב ךיא יוװ ךיילנ ןענוז ךיא לעװ ןעמעללַא ןיא ראנ ,ארומ תמחמ טינ ןיא טפאש

 עלַא יד .הלעמ לש ןיד:תיב םעד ראפ ןיא {אוה ךורב} יהכודב טאנ ראפ ןייז הדומ ןיא ןירעפ

 רענייר רעד טימ ןּוא ייז םענ ןיא גוז ךיא ראנ ,יבלב לטבמ טינ ייז ןיב ןיא ,ךיא נוז רעטרעוװו

 ןיד:תיב םכינפב ?טבמ ינא םנו ,העובש דעד יצ ךימ ןעריפ סּוװ הבשחמ יד יוװ ךיילג ,הבשהמ

 העובשה ןייז ריפמו ןייז ?טבמ יצ ןעראווינ טלעטשינ ןענעז סנוו תועדומ תוריסמו תוצעה לכ תא

 ,ןייז העדומ רסומ טשרע לעוו ךיא ןרעדא} רעדיִא העדומ תריסמ א טכאמינ ןיוש באה ךיא םאב

 ,ןדײדנָא) דייר ןוא ןייא סיפע רעביא רעדיִא טייהכאווש ןיימ תמחמ םאבו לטובמו לטב יז ןענָאז

 רעד לעװ ,ןעגאל תודע תמא לאז ךיא דניצ רימ טינ ןעמ סּוװ העובש יד ןייז רבוע ךיא לעוו

 לירדה רעד ןיא ,ירוהי ןעמאנ םעד ןיריל ראפ לעוװ ןיא ,ילש הנומאבו דקיעב רפוכ א ןירעװ טימ

 לועב ןידעוו הדונמ ךיא לאז ,(ןנָאז=} טנוז תודע ןיא ןירעוװש שלאפ לעװ ךיא סוד ןראפרעד=|

 עצנאנ ןיימ ןיא רימ ףא לאז ןיא ,ןעכיױרג ךימ ןעלאז םיקלא תוללק ןיא אבה םלועבו הזה

 ."ןמא .ףארטש סטאג ןעמענ החפשמ

 : שיסור ןיא ,טסקעט ןטקורדענ םוצ ןבירשענוצ

 .אסילעי רעד ןרָאװשעג -טסיפ םענשזַאיסירּפ, םעד טיול טָאה ,ילוי 14 ,1844 רָאי ןיא;

 .יקסדָארב אקציא : שיסור ןיא טַײטַאב ,יקזרב קצא ...דָיי רעד ןינַאשטשעמ רעדַאדנטעװ

 .קיװָאדָאב ןֿבואד--ףליהעג סֿבר םעד :העובש רעד וצ טכַארבעג

 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ טניימעג) סניד-תיב יד ןעװעגַײב ןענַײז העוֿבש רעד וצ ןעגנערב ַײב
 .קינור ןאטרעג 'ידבוע ,|+) ןיֿפ הדוחי : |ןיד-תיב
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 595 וֹוָאנבֹוד ןועמש ןוֿפ וויכֹרַא רעד

 ,הַשטסירּפ םענוֿפ טײהנזעװּפָא רעד בילוצ ,ןעוועגַײב זיא העוֿבש רעד וצ ןעגנערב ַײב

 ."(המיתח) קישטורָאּפ

 ןםינבר ןוֿפ הרהזאו "עינַאשטשצעװּוא עיָאנװָא כוד,

 ּפוא לארשד-ינב זניא הוצמ ןינעז םימכח ירעזניא זא ,עידומ רימ ןענעז ןיד:תיב ונחנא, :

 .יילג טסעד .ונתרותמ תונקת טימ ךיילג ,הב םיבשויש הנידמהמ !תוריקהמ סענאקַאז יד ןיטיה

 םינידה דננ טייקיטכעלש עטסעדנימ סאד |ןגרָאברַאֿפ} ןעגרעב ראפ טינ ןיא ןעזאל רעד טינ ןעכ

 םעד ךריד ידכב ןאקאזה ירבד לע רבועה תא ןייז הלנמ קר ?,יײז ךאז -עדיווא רעפנע הנידמהמ

 ךיד רימ ןעריפ ,טאז תא םיקפ ידכב .ןירעװ ?שכנ טינערעדנא |עקידלושמוא} גודלוש םיא ןעלאז

 :לאשטאנ סּווװ ןינע םעד ןיט תמאה רקיע ןעגוז ןיא ,תמא תודע ןייא טימ העובש |רעד וצ} רעדיצ

 ןעמ סּוװ ץוח קסע םעד ןיא ןיילא טסייוו יד סּוו ךאז רעד ןיא םגו ,ןיגערפ ךיד טעוװ אווטס

 ביוחמ חד |יּפ לע) יפלע ריד רימ ןענעז העובשה תא ךילע לבקתש םדוק .ךיד כטעוװישארפאד

 םש תא ןייז ללחמ טינ טסלאז ,ריד טינ ןעמ סּוװ העובשה תא רומשל ןייז ריהזמ ןיא ןעגוז

 ךיד לאז אוה ךורב טאג וידכ ,ןירעװש שלאפ םולשו סח ןטסעוװ} טעסוו יד סוװ םעד טימ םימש

 רעוו רעפנע ,טרעהיג טאה סע רעװ .העובש רבוע |טסיב} טעיב סווו ראפ רעד ןייז סאממ טינ

 זיא רעד ,עידומ טינ זיא ןיא ןאקאזה דננ ?ךאז רעדיווא |רעדָא) רעדיוא סיפע ןיפ טסייוו סע

 ןיא סיפע טסייװ רע רעפנע טרעה סּוװ תודע רעד זא ןיבידשיג טייטש סע יוװ ,הווצמה לע רבוע

 ןעמ ןימעוװ זא |ןסיװ} ןיייוו |וטסלָאז) יטסיאז םג .הרבע ןייא רבוע רע זיא ןייז הלגמ טינ טעוו

 ןענעז תודע יד ןיא הנומא רעדנא ןייא ןיֿפ ןינעז תודעל ןילעטש סּוװ יד וליפא תודע טלעטש

 ללחמ א |?) טעאנ ןבירשינ טייטש סע יװ רעגיזאד רעד ,תמאב טייקידלוש רעייז םייקמ טימ טינ

 ,טלאפ טנוז ןיא ,תמא םעד טגדאב ראפ סּוװ תודע ןייא ןיסיוו יטסלאז םג ?,היסהרפב םימש םש

 יצינ טאה טלעוװ עצנאנ יד זא ןיסיו טסלאז .אבה םלועבו הזה םלועב סאממ טאנ זיא םעד

 טײטש סע ,(:אוש5 ךיקלא ינודא םש תא אשת אל :) טגוזינ טאה טאג זא |ןטרעטיצענ} טריט

 טינ ןעק העובש רבוע רעד ראנ ,טרעטײליג ןירעװ השמ תרותבש תורבעה לכ הא :ןיבירשיג

 השודקה ?יתרותו םשה דננ טסיג יד סּוװ העובש יד םאב ,ןירעװ טקינייריג ּפוא לאמ ןייק

 נוא טינ טסעװ ןיא ,ךלש הנומאבו רקיעב רפוכ א ןירעװ טימ רעד טסעוװ ,ןייז רבוע יטסעוו

 ךיז ןעק ןײז העובש רבוע ןןייא} ּפיײיא ראֿפ סּוװ םּורטש עלא יד ןיא ,ידוהי ןירעוװ ןיפירינ

 טאה םימשה |ןמ} טימ ןיא ,ךיד טפורטש טאג זא ןיסייה ןיוש טעוװ אווטסלאשטאנ ןופ ?ןרפערט

 יטסלאז םנ 1ושדק ינדא םש תא ןעוויג ללחמ טסאה סּוװ ראפ רעד ,טקישינ נוא ריד ףיוא ןעמ

 טאה רע סּוװ םעד ריפ ןיטיליג טאה והיקדצ סּוװ ?ףורטש יד זא ןיבירשיג טייטש סע זא ןיסיוו

 םימשה ןמ ןעוויג זיא ,לבב ןופ ךלמ םיצ ןיביגיג טאה רע |עכלעוװ} אכילעוו העובשה ןעווינ רבוע

 יד טשעל ראפ ןעמ ;ושדק ינדא םש תא ןעווינ ללחמ טאה רע סּוװ םעד ראפ טקישינ ּפודַא

 .ןטכיל} טכאק

 יד ריד ןיא טעװ יוזא 1?,ןעשאל ראפ ןירעװ דניצא ןינעדב סּוװ טכיל יד יוו יוזא ןכל

 ."העובש עקיטציא יד ןייז רבוע טסעוויד זא םאב ,ןירעוו ןעשאל ראפ המשנ

 .רעסיײק ןוֿפ ןצעזעג יד טנײמ---"תוריקהמ טענָאקַאז יד , } ודוה םורי רטיק---ה"ריק 1

 רעדָא, :טנײמ--*ײז ךאז רעדיװא רעֿפנע ;הריּתס ןיא ,ןגעק ןעגַײז סָאװ :טניימ---ךאזרעדיווא = 2

 ,(הנידמ רעד ןוֿפ םיניד יד וצ) *הריּתס ןיא ןענַײז סָאװ

 .סיוא טגערֿפ ןעמ
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 :שיסור ןיא ןבירשעגוצ

 ןעווענ הרתמו ריהזמ ?עינַאװעשטשעװּוא רעד טיול טָאה ,ילוי ןט14 םעד ,1844 רָאי ןיא

 טז

 (1844--1842) דנַאלסור ןיא ןדַיי יד ןוֿפ םרָאֿפער:סגנודליב רעד וצ

 וצ תוכַײש א ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד עירעס ַא ךיז טניֿפעג ווָאנבוד .ש ןוֿפ וויכרַא ןיא

 םרָאֿפער-סננודליב יד ןטיײרגוצ ןנעװ ,ןרָאי דע40 יד בײהנָא ,עיסימ סלַאטנעיליל סקַאמ ר"ד

 ָאד ןעננערב רימ .ןַײז הּכזמ טלָאװענ יײז טָאה גנורינער עשיסור יד רעכלעוו טימ ,ןדִיי ןשיוװצ

 ,ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד ןוֿפ ייווצ

 עטסקיניײוועניא רַאֿפ רעטסינימ ןוֿפ עיצקורטסניא ןַא ןוֿפ טסקעט רעד זיא רעטשרע רעד

 זַא ,םוחּת ןשידִיי ןיא טכַאמ רעד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ יד וצ ,1842 ילוי ןטס29 םעד ,יקסווָארעּפ םינינע

 עכעלנע ןַא .*גנורעדָאֿפ ןַײז טיול , תוהילש ןַײז ןיא ןלַאטנעיליל ריד ןּכפפעה ךעלצעזענ ןֿפרַאד ליז

 רעד ,ווָארַאװּדא ףַארג רעטסינימ:סגנודליב דעד ךיוא טקישעצ דעירֿפ לסיב ַא טָאה עיצקורטסניא

 .ַאב ןיוש רוטַארעטיל רעד ןיא זיא עכלעוו ,םרָאֿפער-סננודליב רעצנַאג רעד ןוֿפ רָאטַאיציניא

 טינ ץעגרע טציא זיב זיא (ןלַאטנעיליֿפ וצ *ֿבחּכ רענעֿפָא;) עיצקורטסניא סיקסווָאדעּפ 1; טנַאק

 .טכעלטנֿפערַאֿפ ןעוועג

 רעבמעווָאנ ןט13 ןוֿפ *זאקוא. ןטנַאקַאב ןוֿפ טסקעט רעד זיא טנעמוקָאד דעטייוװצ רעד

 ןרָאװעג טעברַאעגסיױא זיא סָאװ ,ןלוש-רעניבַאר ןוא ןלוש עשיניורק ןדִיי רַאֿפ ןדנירג ןנעוו 4

 ףעד ןיא זיא ץעזעג רעקיזַאד רעד .ןלַאטנעיליל ר"ד ןוֿפ גנוקילײטַאב רעטסטנעָאנ רעד טימ

 :ענּפָא ןעוועג זיא רע יוװ ,ױזַא טסקעט ןַײז רימ ןעגנעדב ָאד רעבָא ?,טנַאקַאב טונ רוטַארעטיל

 ןצעזענ ןוא סעיצקורטסניא טימ רושָארב רעשידַיי רענעטלעז רעייז טציא ַא ןיא טקורד

 ירעקורד רעד ןיא ,(ןרָאי רע40 יד ןיא) ענליוו ןיא סױרַא זיא סָאװ ,םרָאֿפער.לוש רעד ןגגוו

 .שטַײד:שיליּכשמ ַא זיא שידִיי ןיא ץעזעג םענוֿפ גנוצעזרעביא יד .םַארגָאּפיט .ז ןוא םָאר .מ ןוֿפ

 .עשירעמ

 סווָארַאװּרא ןוֿפ גנוצעזרעביא עשיערבעה ַא :ןטנעמוקַאד ייווצ ךָאנ ןרעהעג עירעס רעד וצ

 העיסנ רעטייווצ ןַײז טימ גנודניברַאֿפ ןיא ,1842 ינוי ןטס22 םענוֿכ ,ןלַאטנעיליל וצ עיצקורטסניא

 -ַאב ננַאל ןוֿפ ןיוש זיא שיסור ןוא שטַײד ןיא עיצקודטסניא עקיזָאד יד) : םוחּת ןשידִיי ןרעביא

 ַײב ךיוא ןבעגעגרעביא טרעװ .;009 -- 008 ,1842 +סמוטנעדוי סעד גנוטײצ ענײמעגלַא, עז 1

 ,8ק600888 ןיא ןדִיי עשיסור יד ןשיװצ גנודליב ןוֿפ עטכישעג רעד וצ 'טרַא ענַײז ןיא תילוגרמ ,מ

 םסחקססטו 68ק. 2431: ךוב ןַײז ןיא ךיוא ,168 -- 167 *ז ,(1871 גרוברעטעּפ) 1 'ב םע6תעס1648"

 .(1889 ב*5)

 8 8סחקססעץ יקסװציגרָאעג ןוֿפ םודנַארָאמעמ ןטנַאקַאב םעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ זיא רצ/ 2

 עיסימָאק-ןעלַאּפ רעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא סָאװ ,ס0 אסקּבא סזהססעזסתפמס 06מ83088ע 6868

 ץוח ןטַײז 300 רעביא ןוֿפ דנַאב רעקיד רעטקורדעג ַא ,םודנַארָאמעמ סיקסוװעיגרָאעג .וו"א 74 *ז ,1886 ןיא

 ןעװעג זיא רע תמחמ ,רעװש רעײז זיא םיא ןגירק וצ רעבָא ,ןלַאירעטַאמ עלוֿפטרעװ רעײז טלַאהטנַא ,תוֿפסוה

 טניֿפעג םודנַארָאמעמ םעד ןוֿפ רַאלּפמעזקע ןַא ;ןזַײרק עלעיציֿפָא יד רַאֿפ רָאנ לָאצ רענַײלק ַא ןיא טקורדעגּפָא

 ,ָאנבוד .ש ןוֿפ ויכרַא ןיא ךיז

 עמ ײ הע ג ַא ךיוא יקסװװעיגרָאעג טגנערב *זַאקוא , םעד ץוח זַא ,ןזַײװּוצנָא טנַאסערעטניא זיא ַײברעד

 טקגוּפ ןטשרע ןיא ּוװ ,עמרָאֿפער.סגנודליב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןװ יט ָא מ יד ןגעװ גנוריגער רעד ןוֿפ *עקסיּפַאז ,

 ,סגביולגרעבָא עכעלדעש יד ןדִיי ןשיװצ ןעלצרָאװּוצסױא , זיא עמרָאֿפער רעד ןוֿפ קעװצ רעד זַא ,טגָאזעג טרעוװ

 ,"דומלּת ןוֿפ ןעמוק סָאװ
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 ,1842 ילוי ןוֿפ ,קסירב ןיא םיליּכשמ דד ןוֿפ םעניײא וצ ןלַאטנעיליל רי"ד ןוֿפ ווירב א ןוא (טנַאק

 טכעלטנֿפערַאֿפ ןיוש ווָאנבוד .ש טָאה ווירב ןקיזָאד םעד) ! תויתוא עשידִיי טימ שטַײד ןיא ןבירשעג

 4.(-ַאנירַאטס ַאיַאקסיערווע- , ןיא

 ס ז א ק פד םו/ ת ע 67 'מ

 הס עאּכּבצ םזס /וװח6ק8זסקסא8/0 86תעמטסס188 {ססץםהקא !!אתססב

 ןהעאסתפה !188תסמעצּב 020086קעאנה 866ק2066120848ז0 ע תקסצ. ע חקסמ-

 הקסתהעספנ886108 1 ק8תא288וסאעאט !18התטעאהזו 88תסס188 /עוזגעסד62ס88

 םהץצזקסהמעאס תמתר 8 1880:46 ז?סקסמסאעאט, 36א08עװאפ ע 66תפסאעאופ תסתעווהאמ,

 תקסתסז8ּּמעזסתוס 660 עהקהמתתוסטנסאק ?ענגסאעאט 28ק6/2סאעאט ץינעתעט;סאזופ, 228-

 םעוּוצ ,הסאזסקצ 21עתוסהז8ת;ס, אסאהמתעקס8ההמסואצ ז. ?(עעוסזקסאפט 48ק0028ת0 הקס-

 ס88016װ18 80 868 זתהממפתעוס זסקסהכ, םמ אסעאט ?8קסע עואפוסזמ 6

 תקס6888016 התפ תעמההזס ס089ט8װ!8 סט םמקס/הסאעזוע 06ט160ד88ע ע ?288מעמוועע

 תס 803תסנא6ההסאצ 88 הסזס תסקענסמוס; ע םתה ססאסזקה ?8קסקהסאעאטפ ץיצסהפוארכ

 ע ץנססהטואפ 388626הו7, 08483888/ט, הס 1260082ה0 60, 8624066 6

 ס088001816-

 תּההס 060 תשסזס 38 תסההעס8ההספ אסעזוט ע םס תקעתסתצסוו/סזויט זסק68 ;(ס7

 תסטּמזע. םס 0-/|. ןסתע 29 ההת 1842 088.

 ם.{ ם. םססאטתססזעטטהטנהזס | ססץהּפקה זססזס ?(עזושסזקס םומעזקפ-

 טעאס םמתפ, טתסוט 1{ 006ע/28826186888/0 608818 !{סשאסקסזקפ, !8א6סקזסקפ;

 ס6טהזסקרכ, 1088קעװט;מ אשטעסזק8 ץ8ֿפתסּמס, ע סקהסמס8ממכ 68. התסאס8תקב 1168

 סא8ז0 !תווּבּבגוו ץאקהוסה88תס, םמתבחס 02ת2, 08. הההפו 1 ע 4 ע 68. 22880-

 8הססזסתפההזס אהפבה םתבהשאעקג 2 סז6חסע, 60תפטנסזס אק6618 1801ק17/048װ0

 תססהסתטה8, אהםתבזס ווק66ז8 ע תקץעססא8/0 38 38סתץתע 8882ת26קס, עאטוסטעה

 ּבסתסזַאוס שחּבז} סס טההחטסטוס 38 אק86קססזפ עו 66266קעטװפוה זאסתהתע 1812--

 1814 זס2ספכ ע טעהפ סזתעטמס/ סתצנאספו 32 א. 1.

 הסקס80414.

 :גנוצעזרעביא

 ֿבתּכ רענצֿפָא ןַא

 ןשיסורלַא סעד .שטיװַאֿפװַאּפ *ַאלָאקינ רסיק םעד טעטסעיַאמ ןַײז ןוֿפ זַאקוא ןטרול

 :רַאֿפ ןיא טכַאמ רעליוויצ רעד ןיֿפ רעײטשרָאֿפ יד ןבירשענרַאֿפ טרעוװ ,דו"זַאא וו"זַאא רעשרעה

 ןוא רעקסמעז ,רעשיטָאטש רעד ךייא יוװ ,םוירעטסינימ-ןרעניא ןוֿפ ץנעטעּפמַאק-סגנוטלַארד

 רעשידִיד רעגיר רעד ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ םעד ,זיּכומ םעד ןציטש ןלָאז ייז זַא ,ייצילָאּפ רעשיֿפרָאד

 עלַא ןיא רעטסינימ:סננודליב רעה םענוֿפ טרידנַאמָאק זיא סָאװ ,לַאטנעיליל ר"ד רעניבַאר לוש

 ןטָארַאב וצ ךיז ךעלנעזרעּפ ידּכ ,טרָאנײװ ןקידנעטש רעייז ןבָאה ןדיד ּוװ ,טעטש עטסערנ

 ןוא (תוליהק) ןטֿפַאשלעזעג עשיריי יד טימ ,ןרָאװעג טנָארטֿפױאַאב זיא רע סָאװ ,םעד ןגעוו

 י"ז ,1842 -סמוטנערוי סעד גניטײצ ענײמעגלַא, רעד ןיא טקוריעגּפָא ןעװעג יז זיא שטַײד ןיא 3

 -ַאקעטָאילביב *רוועי, ןיא תילוגרמ .מ ןיֿפ ןעלקיטרַא עטנָאמרעד יד ןיא טקורדעגרעביא--שיסור ןיא 39

 .170--108 יז 1 יב

 .ו"א 92 יז ,1912 ,םּמק. סזפקעמה" 4
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 = יהי ןוא ,ןטלַאטשנַא-סגנודליב ןוא :ןרעל עשידִיי יד ןריװרעסבָא לָאז רע ידכב ןוא םינבר

 .ןֿפוא ןכעלצעזעג א ףיוא ,גנורעדָאֿפ ןיז טיול םיא

 .?גרז ןַײמ ןניילוצ טימ ןוא המיתח ןַײמ טימ ןרָאװענ ןבעגעג זיא ֿבחּכ רעקיזָאד רעד

 ךעלריֿפסױא ַיּברעד ןרעוװ סע} יקסווָארעּפ -- .1842 ילוי ןטס29 םעד ,גרוברעטעּפ 'טס ןיא

 .ןטָאה רעטסינימ רעד סָאװ ,סנדרָא ןוא ןעלטיט לָאצ עסיודנ דוד טנכערעגסיוא

11 

 עינעצשעיװסָארּפ אװאנדָאראנ רעטסינימ םוצ ה"רי רסיקהמ זאקוא

 "(תוידומלה יוש

 עכילרענריב) ננודליב עקסנאדזארג םידוהי רעטנוא ןעטיירבסיוא לאז ןעמ ידּכ.

 ערעייז ןעצונעב וצ איוו ןעבאה ןעלטימ ערעסעב ןנעק ייז ןעללאז םעד ךרוד דנוא *,(הלּכשה

 .עילָאּפ איד טיול ןיראווינ טלהעפעב זיא (םדמעמ יפל ןורתי) דנאטש ןערהיא טיול לייטראפ

 עניימענללא יד וצ רעדניק עגנוי עשידיא יד ןיזאל וצ לאז ןעמ 11835 דנוא 1804 ןופ סענעז

 איד ןעבאה גנורעיודעב םוצ רעבא ,עירעּפביא רעד ןופ (םיײללּכה רפס יהב) סעינעידעזזַאז

 ,(ףסכנה םילכת) שנואוו ןעטננאלראפ םעד טאהינ טינ ןעלטימ עללא

 (הלּכשה) גנודליב איד סאד ,ןעביילב ןעקנאדעג םעד ןיא גידנעטש רעבא רימ ֿייוו

 ןעקריוו סעזיד סאד ,ןעבעל ןעגיסיילפ םעד אייב סיורא טמוק ןופ רעד סאוו ןיצונ רעד דנוא

 טנעקרע רימ ןעבאה ,(םידוהיה בצמ ביטיהל) דנאטש ןעשידיא םעד ןערעסעבראפ וצ טרערד

 רבדה לע םושל) ןעבעג וצ טייקמאזקרעמפיוא ערעדנאזעב ןייא עכאז עזעיד רעביא ,טוג ראפ

 .יא ערעײא רעטנוא ןעבענעג גארטפיוא םעד ךיוא ןעבאה דנוא (טרפב הצעו הבשחמ הזה

 .טימ ןעבעג ןילאז ייז עכלעוו ,(דסיל) ןעטכיר וצ ןייא םינבר ןופ עיסימאק ןייא הנהנה ענעג

 וצ ניטיינ ןנייז סאוו איד תועידי עללא ,םידוהי ןעשיווצ ןריפ ןייא ןענעק לאז ןעמ עיוו ןע

 .דנאטש ןעסילקילנ רעייז

 ייז ףיוא זיא סע עכלעוו ,םינינע יד ןיזעוװינ רמוג ןיוש טאה עיסימאק איד איוו טצער

 ,ןעהעזינ ךרוד סע ןעבאה טעטימאק ערעדנוזעב איד םעד ךאנ דנוא ,ןיראוויג טגיילינפיוא

 ,טסנידענענ רעלּלַא רימ ןעלעפעב

 דנוא 1305 איטאטס טיופ םידוהי איד ןא סינביולרע עטקניישינ איד (ץוח) רעסיוא (א

 ןעמ לאז ,ןעלוש עכילטסירק עניימעגללא ןיא ןענרעל וצ ?ןָאקאז דאווס םָאט ןעט9 ןיא 6

 ייהצ ערעדנאזעב רעדניק עגנוי עשידיא איד ננודליב םוצ (ןייז דסימ) ןעטכיר ןייא ךאנ

 יכלעוו ,ןעלוש דארזארד יוװרעּפ רעדא (תוידומיל תלהתה) ןלוש גנאפנא ,ונייה :ןלוש ןופ םינימ

 דאירזאר ןעטייווצ ןופ ןעלוש רדוא ירסערג ןוא ב,ןלוש עקסדאחירפ וצ ןעכיילנ ךיז ןילאז

 לאז סע ואװ 1סעצשיליצוא ענרזעיוא ןיא איוו ,ןירעװ טנרעלינ לאז סע איוו ,(לייהטפא)

 (ןייז ןיכמ) ןטיירב וצ ןנעק לאז ןעמ ידכ ןוא ,תוכאלמ טנאה רעללא ןרעװ טנרעליג רתויב

 ,ןלוש רעניבאר ךיוא ןיכאמ ןעמ לאז ,םינבר דנוא (הנומא) ןאקאז ןעשידיא ןופ רערהעפ

 ינינע לכב) םויזאנמינ איד וצ ןיטעמדעדּפ עללא ןיא ןענרפ טימ ןכיילנ ךיז ןלאז עכלעוו

 .(םוינרעבונ רפס יתבב ומכ םידומכ

 .טסקצט םוצ ןרעהעג ןרעמַאלק עקיזכעלַײק ןיא רעטרעװ עטלעטשעגנַײרַא עלַא יד *

 ןבָאה סָאװ ,1835 ןוא 1804 ןוֿפ ןעגנוכיטשַאב.ץעזעג יד--"סעינעשזָקלָאּפ, יד טנײמעג טרעװ }1

 ,דנַאלסור ןיא עגַאל עשידִיי יד טרילוגער

 : .סקעדָאק:ץעזעג ןשיסור ןוֿפ 2

 .רעדניק ענװֿצלסָאװַארּפ רַאֹּפ ןלוש-בײהנָא -- "ןלוע עקסדָאכירּפ/ 3

 ,ןלוש 4
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 ץרא ךרד) גנורהיפפיוא עשילאדאמ איד דעביא דנוא ןנרעל ןרעביא החנשה איד (ב

 :עלווארפוא אוואנעווטסייאיזאח קאדאלדאּפ רעד ךיוא איוו ,םידימלת איד ןופ (תובוט תודמו

 רענעגייא רעד ןלוש עשרדיא עללא איד ןיא ןרעוװ טרהיפינ ןייא לאז ,(תיבה ירדס תנהנה) אינ

 :רעפ ךייא סאוו אווטסרעטסינימ איד ןיא ןיימענללא ךיז םרהיפ סע איוו (רדס) קאדאידאפ

 ערעייא ךאנ ריא טלאז ,גיטיונ ריפ ןעדניפ טעוו ריא סאוו טינפוא עללא ןיא דנוא ,זיא טיורט

 .םינהנמ ןוא הנומא עשידיא איד ךאנ ,ןטלאה ךוז טכיז ןייא

 ןעמ לאז ,ןלוש עשידיא עללא ןיא הנומא רעד ןיא (דמלל) ןעבענ טכירעטנוא םוצ (נ

 ןיז ןענאק (םינינע) ןיטעמדערפ ערעדנא עללא ןיא רעבא ,םידוהי ןופ רערהעל ןעכַאמ

 טול עװאדּפ ןייא ןעמוקב ןיבאה וצרעד עכלעוו ,םירוהי ךיוא איוו ,ןעטסירק רערהעל

 5.קאדאיראפ

 ללא ןיא ןייז ןילעוו סאוו רערהעל דנוא (םינוממ) סעקינוואניצ עכילטסירק עללא (ד

 סעווטסיצשומיאערפ ןוא סעוואדפ עבלעז איד ןעבענ אייז ןעמ לאז ,(רפס לתב) ןלוש עשידיא

 .ןלוש דנוא ?סענעידעוואז עכילטסררק עבלעז איד ןיא טנהלדנ ןטלאוו אייז איוו ,(םויכז)

 איד ןיא ?סעלעטארעזראנ ןוא ןיראטקעפסניא ןייז ןילעוו עכלעוו םידוהי איד (ה

 איד סאוו רפס יפב עללא ןיא (םידמלמ) סעלעטיצוא ןייז ןליוו סאוו איד ןוא ןלוש רעניבאד

 ןייטש ןילעוװ עכלעוו איד ךיוא א"וו םירוהי יד ראפ ןערהיפ ןייא טעװ (הלשממ) ננוריגעד

 :לצרפאפ איד אייב ןיא ,תיללכ הלכשהה לש רעטסינימ םעד אייב ֿפעינערצוראפ ערעבאסא אפ

 ,םעה םלכשה רעטסינימה לש תודחאמ תדוקפב םידמועה) ןעגורקָא ינבעצוא איד ןופ סעלעט

 רעזעיד ןיא ןעניײז אייז איה ,גנאל אז אייז ןעמ לאז ,(זוחמה לכ ירומיל לע םיחינשמה

 10.לסאניוואפ לקסטורקער ןופ ןעמענ סיורא ?,עבזולס

 288 88 טול ןלוש עניימענללא איד עכלעוו (תויכז) סעווטסעצשומראערפ עללא (ו

 ןילוע עשיריא עלא ךיוא ןעבאה ןילאז ,1828 רעבםעצעד 8 ןופ עוואטסוא רעד ןפ 294 זיב

 .טרעדו (רסימ) ןעטכיר ןייא אווטסרעטסינימ איד עסלעוו

 רתויב םבל ררועל ידכב) ןרעטנומ וצ ףיוא רעסעב גנודלוב םוצ םידוהי איד םוא (ז

 ןופ איד ,ןלוש עשידיא עללא ןיא ןינרעל ןילעוו עכלעוו םידוהר עללא ןעמ לאז ,(הלכשהה לא

 יבלעז איד ,ןעדרעוװ טעטכירענ ןייא ןילעוו !:אינעצשעווסיארפ אוואנדאראנ אווטסרעטסינימ

 ןיא ןינרעל עכלעוו םידוהי עללא איד וצ ןאקאז דָאװס טיול טקניישיג סע איוו ,ןעבעג תויכז

 .ןלוש עכולטסירק עניימענללא

 .דאראנ אוװטסרעטסינימ ןופ ןלוש איד ןיא טנרעליג ןיבאה עכלעוו םידוהי איד (ה

 עטעטכיריג ןייא עניצטער איד ךיוא ןײז להאצ םעד ןיא עכלעוו אינעצשעווסארפ אהאנ

 ןמז רעד ןירעװ טצריקינ בא יײז לאז ,ןעטורקער ראפ ןיטערט ןייא ןילעוו ייז ביוא ,ןלוש

 (םילכתב) חעפסוא טימ ןעבאה עכלעוו עזיד ראי ןהעצ טימ (א ,ונייה :עבזולס רעיוז ןופ

 טימ (ב ,ןלוש ענדזעיוא איד ןיא טנדעלינ טרעוו סאוו (םידומלה תומכ) סרוק םעד טקידנעעג

 .עצוא איד ,טציז רעסיוא ,סרוק םויזאנמלג םעד טנידנעענ ןיבאה עכלעוו עזיד רהאי ןהעצפופ

 טנידנעעג חעפסוא טימ (יללכ ףקיה) ננאפמוא םעלפאפ ןיא ןיבאה עכלעוו (םידימלת) סעקינ

 רע טרעוװ ,גנורהיפפיוא ןעטפאהרעטסומ אויב ןוא ,םויזאנמינ ןופ (םירומלה םומכ) זרוק םעד

 ,(רירפסב "קב) רוטארעטיל דנוא עכארפש ןעשיססדר רעד ןיא העפסוא טימ -ןענכייצסיוא ךיז

 .ןעטורקער ןופ ןעיירפעב (ומצעב אוה) ךילנעסרעפ ןעמ לאז זזא

 ,גנונעדרָא רצטריּכעגנַײא רעד טיול טכער סָאד ןעמוקַאב

 .ןטלַאטשנַא.ןרעל -- טגײמעג טרצװ ,ןטלַאטשנַא

 .(לוש ןיא) רעסַאּפֿפױא ,םיחיגשמ

 .ןגָארטֿפיא ערעדנוזַאב רַאֿפ עטמַאַאב

 .עלעטש רעד ףיוא 60 00 יג סה ת

 .טכילֿפ-ןטורקער 0

 ,גנודליב-סקלָאֿפ ןוֿפ םוירעטסינימ 1



 ווָאנבוד ןועמש ןוֿפ ויכרַא רעד 00

 ןעטלאה רעטנוא דנוא ןיטכיר ןייא םוצ ןירעוו טכיורבעג טרעוװ סאוו תואצוה עללא (ט

 ןעניײז עכלעוו ,(תוסנכה) ןעלעוװק ערערנוזעב ןופ ןירעוו טקעדיג לאז ,ןלוש עשעדיא איד

 12,אינעצשעווסיארפ אוואנדאראנ דעטסינימ ןופ עינעיזאראפסאר ןיא ןיראוויג ןעבענעג רעביא

 ןייא ןופ רעד ןעמ לאז ,טעוװ ןעביײלב רהאי עללא ןופ רעד סאור (רתומ) טסעד רעביא רעד

 .לאטיפאק לוש ןעשידיא ןירעדנוזעב ןייא ןעטכיר

 רעטנוא ןעללאז ,םידמלמ זיוה דנוא (םיטרפ רפס יתב) ןלוש ענטסאצ עשידיא עללא (ר

 םינינעב םינוהנה םילפוכה םיקוחה תחת םינותנ) סעליווארפ עניימענללא עיד ןירעוו ןעפראוו

 .ןינעה טצע רפל ןייז גיטיינ ןילעוו עכלערו םייוניש טימ (הלאה

 יקוה יפל גהנתהב) ןלענער סגנאפנא ענענארטענראפ אד איד ךאנ ךיז ןייז גהונ םוא

 עצטעזעג :כענבארדאפ ןעבענ וצ ףיוא ןידיימ ראפ טינ ךיז ריא טלאז (הלאה תולהתה ירדס

 וצ ןיטערטוצ ןייש ריא טלאז דנורג רעייז ףיוא דנוא ,ננודליב עשידיא יד גנושכיר ןייא וצ

 ,עכאז רעד

 ןעדניפ ךילקדיױו טצעי ךיז ליפ איו ,ןענניירב וצ טפאש ןעסיוו ןיא רעבא ידכב

 ןענניירב וצ סעללא אייז ידכב ןוא ,םידמלמ זיוה ךיוא ,רפס יתב ןוא ןעשנעמ עטרהעלענ

 ךייא ךיא בינ ,טזיא טיײרטרעפ ךייא עכלערו םוירעטסינימ רעד ןופ הנהנה רעד וצ רעטנהענ

 ןעמעוו טימ תעדה בושי ךאנ ,ןענהאוו םידוהי אוו רעטרע עללא ןיא ןעטכיר וצ ןייא ,רעביא

 ןוא ,םידוהי ןוא ןעטסירק ןופ סעיסימאק לוש ענדזעיוא ןוא עקסנרעבוג עכילטייצ ,רעהיג סע

 .(ןעלהעפעב) טפירשדאפ ענירעהינ איד ןעבעג וצ ךיז ןופ סעיסימאק איד

 ףעביא ןענארט ענראז די מ אירו ,ננוגייצרעביא עיינ עגיצטעי איד סאד ןעפאה רימ

 ןעקערורע ךיוא טעוו (תודמ) לאדאמ רעייז |ןוא} ןיא סדנאטש ןעשידיא סעד גנורעסעברעפ איד

 אייז ןופ ראנ סאוו לעטימ עללא טימ ןעפלעה סימ טייז רעייז ןופ ךיוא ןלאז אייז סאד ,אייז

 ךיז ןעליצ ייז עכלעוו ןטקנופ ענעבירשינ ראפ ןעביוא איד ןעלליפרע אוצ ידכב ,טנ:ייהבא

 .קילנ ןערהאוו רעייז וצ

 ה"רי רסיקה די תמיתחב םתחנ בתכה ףונ לע

 יר א לא קינ

 .*1844 רעבמעוואנ 13 ,אנישטאנ

 םירדח ,תוֿבישי ןגעוו 'דנַארַאּפ 60 ןוֿפ ,"תונקת עקילַיײװוטַײצ , עכעלריֿפסיױוא ןעמוק דעטַײוו)

 .(ודָארַאווּוא רעטסינימ-סגנודליב םענוֿפ טעמתחענ ,םידמלמ ןוא

 ןא

 1843 ןוֿפ םיגיהנמ רעקלַאװּוס יד וצ ווירב ַא
 ןליױּפ ןיא ןדִיי יד ןשיװצ טעברַאדרע ןציטש וצ

 =ןלוּפ ךַײרניניק ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידִיי רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ., לקיטרַא ןַײז ןיא

 .טסעמַאנ רעשיסוד רעד יו ,םעד ןנעװ י ק צ ַא ש .י ר"ד טלייצדעד (2 'מונ ,1934 -רעטעלביָאוװיי.)

 ןעוצוצוצ תולובהת עלַא טימ טכוזעג ןרָאי רע40 יד ןיא טָאה שטיוװעקסַאּפ טשריֿפ ןליוּפ ןיא קינ

 םענַײז שטנּוװ ןקיזָאד םעד רע טָאה 1841 רעבמעצעד ןיא ןיוש .טעברַאדרע וצ ןדִיי עשיליוּפ יד

 1843 ראורבעֿפ ןיא .טלעטשעגרָאֿפ םיא ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאטוּפעד רעשידוו רעד טליײטעגטימ

 ;דרע ףיוא ןדִיי ןצעזַאב ןוֿפ טקעיָארּפ ַא ןטעבדַאסיוא לָאז סָאװ ,טעטימָאק ַא טעדנירגענ רע טָאה

 ןרעוװ טַײרֿפַאב וליֿפַא טֿפרַאדעג רעטעברַאדרע--ןדִיי ןבָאה ,סױרַא טלָאמעד זיא סָאװ ,קעזענ ןטיול

 ןצנַאג םוצ טלַאק ןבילבעגנ ןענַײז תוליהק עשידִוי יד ןוֿפ רעריֿפ יד רעבָא .טסניד:רעטילימ ןוֿפ
 טזָאלעגסױרַא ךָאד םינבר ןוא להקה:ישָאד יד ןבָאה ןשטיװעקסַאּפ ןוֿפ קורד םעד רעטנוא .ןינע

 סע :(1843 'צעד ןוא 1841 יצעד ןיא) טעברַאדרע וצ ןעמענ ךיז ןלָצז ןדִוי זַא ,ןֿפורֿפיוא ליווע

 .רעטסינימ-סג:וד?י- ןול תושר ןיא 2

 .ךצל :יֿכסױא 3



 01 ָאנבוד ןועמש ןוֿכ װיּכרַצ רעד

 91 ןוֿפ רָאֿפנעמַאזצ רעלעיצעּפס א שילָאק ןיא (1842 ראורבעֿפ ןיא) ןעמוקעגרָאֿפ וליֿפַא זיא

 געיצַאזינָאלָאק אזש רַאֿפ דנָאֿפ א תוֿבדנ ןוֿכ ןֿפַאש וצ ןעוועג ֿבייחתמ ךיז טָאהימ ּווו ,תוליהק

 וצ טָאה ץלַא סָאד רעבָא .סעינרעבונ עדעדנַא ןיא ךיוא ןעמוקענרָאֿפ ןענַיײז ןעננוטאראב עכעלנע

 םעד וצ ןרעַײטשוצַײב טַאהעג טינ קשח םוש ןייק ןבָאה םיריֿבג יד תמחמ ,טכַארבעג טשינרָאג

 .דנָאֿפ ןרַאֿפ עציטשטלגג ןגעוו סעיצַאדַאלקעד ןבירשעגרעטנוא םיֿבדנמ 27 ןבָאה לּכה-ךסב  דנָאֿפ

 :עקסַאּפ טשריֿפ טלעטשענרָאֿפ רעדיוו עיצַאטוּפעד עשידור ַא ךיז טָאה 1843 רעבמעצעד ןיא תעב

 .ןינע םעד וצ קיטליגכַײלג ןביילב רעדיֿפ עשידִיי יד סָאװ ,טרסומעג יז רע טָאה ,ןשטרוו

 םוצ עב או דעי ןוֿפ ליּכשמ א ןוֿפ ווירב ַא יקצַאש .י ר"ד םריטיצ לקיטרש ןַײז ןיא

 :ַאלקעד יד טימ ןליײאוצ ךיז זומ'מ זַא ,טביירש רע ּוװ ,יקסּפיל םייח ק 5 א וו ּד ס ןיא להקה-שאר

 רענעלק. ןֿפלעה םרַאד'מ ןוא ןּפעלשרַאֿפ טינ ןינע םעד רָאט'מ זַא ,דנָאֿפ ןדַאֿפ חוֿבדנ ןוֿפ סעיצַאר

 עיּפָאק א ןענוֿפעג רימ ןבָאה ווָאנבוד .ש ןוֿפ וויכרַא ןיא :.יןדִיי יב יירעייגקידייל יד ןכַאמ וצ

 םעד טימ טרָאװ ןיא טרָאװ טעמּכ םיונוצ טלַאֿפ סָאװ ,קלַאוװּוס ןיא להקה:ישָאד יד וצ ווירב ַא ןוֿפ

 רעקיבלעז רעד זיא סָאד זַא ,סיוא טזַײװ סע זַא ױזַא -- ליּכשמ רענבַאװדעי טענוֿפ ווירב ןטריטוצ

 ןרעװ ָאד ךיוא ,סעיצַארַאלקעד יד טימ ןליײאוצ ךיז ףרַאדי'מ זַא ,ןזיוועננָא טרעװ ָאד ךיוא ;ווירב

 רעד זיא סָאװ, ןינע ןקיטכיוו ַאזַא ןיא טשינרָאג ןעוט יז זַא ,טַיילסלהק רעקלַאוװּדס יד טרסומעג

 סטשריֿפ םעד ביוא זַא ,הארתה ַא םעד רעסיוא ךָאנ טמוק סע ;-*ללּכ ןרַאֿפ טציא קילנ רעטסערג

 ערעייז ןדִיי ַיײב ןעמענוצ םולשו סח ןעמ טעװ ,ןרעוװ טריֿפענסיױוא טינ טעוװ ןוצר (סעשטיוועקסַאּפ)

 ."סעטכעלש ליֿפ ןטכיר וצ ךיז זיא דועו. תוסנרּפ

 לא קז חי טימ שארב ,הליהק רעקלאווּוס ןוֿפ םיניהנמ יד וצ טריסעדדַא זוא ווירב רעד

 יו ,םעד ךָאנ דלַאב טניײמ סָאד ,1843 ץרעמ ןיא עשרַאװ ןוֿפ ןבירשעג זיא ןוא ,יקסּפיפ

 ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא'ס יװ ןוא טעטימָאק ןטנָאמרעד ןביוא םעד טמיטשַאב טָאה שטיװעקסַאּפ

 סָאװ ,רעבָא ווירב דעד .דנָאֿפ םעד ןדנירג וצ שילָאק ןיא עווליהק יד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ןֿפיוא

 ןיא יקסּפיל ם'י ה וצ טריסעדדַא זיא ןוא ענבאװדעי ןוֿפ טמוק ,טריטוצ יקצַאש .י ר"ד

 ,עשרַאװ ןיא ןעוועג קילײװטַײצ טלָאמעד ליּכשמ רענבַאװדעי רעד זיא ,שדעדַ:ַא טינ .קלאוווס

 םעד ,(לאקזחל:םייח) ןעמענ ייווצ טַאהעג רשֿפא טָאה יקסּפיל קלאװּוס ןוֿפ להקה:שאר דעד ןוא

 עקַאט גרעברוט טעניײא ןוֿפ טקישעגוצ ןעמוקַאב ווָאנבוד .ש טָאה ,ָאד ןעגנערב רימ סָאװ ,ווירב

 ןוֿפ ווירב םעד טריּפָאקּפָא דונעג בָאה ךיא. :יברעד םיא טביײרש רעכלעוו ,ע נ ב ַא וו ד עד ןוֿפ

 --ןבענעגנָא טינ טרעװ ןעמָאנ ןַײז -- ווירב ןוֿפ רעביירש רעד .דימ יב ךיז טניֿפעג סָאװ ,לאניגירַא !

 יד ןעוועג טלָאמעי זיא סָאװ ,קלַאװּוס ןוֿפ ריעה-יֿבוט ערעדנַא יד ןוא ןיקסּפיל וצ ךיז טדנעוו

 ,רעריֿפ רעקלַאװּױס יד ,יײז ןוא ,(טציא יװ ,עשזמָאל טינ ןוא) טננעג רעזדנוא ןוֿפ טָאטשטּפױה

 ."טנגעג רעד ןיא טעטש עלַא וצ ,טֿפירשוצ רעייז טימ ,סעיּפָאק ןיא טקישעצ ווירב םעד ןבָאה

 יד וצ טרעהעג טינ טָאה רע :טינ רימ ןסייוו ווירב ןוֿפ רבחמ רעמינַאנַא רעד זיא רעוו

 ןוא םיריֿבנ יד וצ טינ ךיוא ןוא (-טֿפושו ֿבר אלו ינא לשומו גיהנמ אל,;) רעריֿפ ןוא טַײל:סלהק

 טבַײ-ש סָאד זַא ,תועמשמ ;("ילרעמערק ןָא וליֿפַא ןוא קנעש ַא ןָא ןוא דלעֿכ ןָא...:) םירחרס

 ןמלז ריֿבנ רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב םענוֿפ גָארטֿפױא ןטױל רע טקוש ווירב םעד .ליּכשמ ַא

 רעװעשרַאװ רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןעװעג זיא רענזָאּפ .רענזָאּפ (ןָאמָאלָאס סוקרדאמ)

 ןוֿפ דילגטימ ןעווענ ךיוא זיא ,םידנ:תמ יד ןוֿפ רעריֿפנָא יד ןוֿפ רענייא ,גנוטלַאװרַאֿפ-הליהק

 ןוֿפ רעגנעהנָא רעסייה א רעיײז יװ טנַאקאב ,"םינינע עשידִיר רַאֿפ טעטימָאק. םַײב טארַײב

 :לעזענ; רעד ןוֿפ רעדנירג רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי דע20 יד ןיא ךָאנ : עיצַאזינָאלַאק רעשידִיר

 יינער דעד ןוֿפ ןעמוקַאב רע טָאה ןטייצ ענעי ןיא ךרעל 2."ןטריװדנַאל עמערָא ןציטש וצ טֿפַאש

 יכרד ענַײז ןיא טָאה ןוא סעקטנַאיַאמ ןֿפױק דצ ערנעפיוולרּפ א ,םידרֿבנ רַאּפ א ךָאנ טימ ןעמאזרצ ,ננוד

 ,218 יז ,2 יונ ,1934 *רעטצלבי-ָאװי. 1

 ךיוא יװ ,רענזָאּפ ןמלז ןגעװ תועידי יד .10ו02ץ2ץפלטטס 60521618214 ט008108 10181606 2

 ףךיא בָאה ,וירב ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןקורדסיוא עשיליוּפ יד ןוֿפ םישוריּפ ןוא ןעגנורעלקֿפױא עקינײא

 .ש ט .א .רַאֿפרעד רעײז קנַאד ךיא ןעמעװ ,רעל הֵַאמ ,ר ר"ד עגעלָאק ןוֿפ ןעמוקַאב



 װָאנבוד ןועמפ ןוֿפ װיכרַא רעד 02

 טָאה ליּכשמ רענבַאװדעי םעד ךרוד ב.םירעיוּפ עשידִוי 111 טצלזַאב ,,בונ רעקצָאלּפ ןיא ,רעֿפרעד

 ןייששוצ ךיוא ןלָאז ייז זַא ,םוטנדוי רעקלַאוװּוס ןוֿפ םיניהנמ יד םיוא ןקריוװ טװּירּפענ טציא רע

 ,ןליוּפ ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידוי רַאֿפ גנוגעװַאב רעד וצ

 4נ"רה להקיו יב עשרַאװ,

 קלאבוס יקד -...יניהנמ יפולאלו יקספיל לאקזהי ה"ומ םסרופמה דיננה ידידיל

 בישוהש טעטימאקב ?סעקינלארה רבדב ןיטקעיארפה ?קעטוקסל אבי עמשנכ הנה

 ?ארעלקעדה ןכומ 'יהיש םדובכ תא זרזל הזלה בתכמב יפאב תאזל .בורקב ןמחרה פטשרעפה

 לע םבישוהל דנומע לנורבא דובע 10סעראיפא לע ?יקסוואטסוגוונא אנרעבונב השענה סעיצ

 .סונא ענרעבונמ םירהבנה ואביש בתכנ רבדה רואל אצי רשאכ פכיה ידכב המדאה תדובע

 םנו ,סענדעבונה רתיל ונבתכ ןכו ,ללכ ןמז רוחיא אלב סעיצארעלקעדה םע ואובי ,יקסוואט

 ויהיש ץנימ סיטאמ 'ר ריבנה םע ףוצר םויה יתבתכ רעוװװאדאנש לידנעמ ה"ומ נלפומהּפ

 .ןיא םישודיח ע*על רפוי .גיטרעפנעזייד

 הנה ואבש םישנאמ יתעמש 2 םוימ טסאפה יתרחא יכ ,בתכמה הז םתביפכ רהא

 לע חטב שידנופ ןיידע םכל ןיאו סעוצרעלקעדה הנדע םפרמנ אל ןיידע רשא ,םכלש ענרעבונמ

 הנופ שיא לכו הזמ םדי ופרה ונמע רשארש םירמוא יתעמש םנ המו ,ונמע ינויבאל !!עצראפסוד

 עמשנה ארומב לנזחא תפרו ליח תאז יעמשכ .הזכ לודנ רבד לע בל םינתונ םניאו ויקסעל

 אפ רשא ו"ח הזמ תויהל לוכיש ףוסה רעדת אלו וניבת א7 םכתומכ !2נ"וח םישנא רשא םאזכ

 ,ןענירמ ןישטנעמ איד סאוו ןיבהל יתיאלנ תמאב גט.וכ חתפי לא ל"זחמכ יפ חותפל יתיצר

 ה"ריקה דסחד ודסחו וליצב ךא רשאו ןמהרה טשרעפה ןוצרו !?ק"הותד פ-ע הזׂש רבדא אל

 פוסה םנזא וטי אל תאזכ םעפב םנ :ןסאד) םעד ראפ טכינ ךיז ןעמ טלעטש איוו .היחנ

 ןטשריפה} 'יפה ידסחמ :?ןעצליזראק וצ בל ןנתי אלו םפרע ושקי םאו ,הזמ ו"ח 'יהיש

 תסונ ,?לכה רובע ע-על ןקילג} ךיילנ רעטסערנ רעד זיא רעד סאוו המדא תדובעל ע"א הקלו

 עק .סעקינשררפ םישנא רשפאד המ טעמלו ץרא תרבכ לע םבישוהלו םעה ילד םא רוזעל רקיעהו

 'טרַא ל"ג5 .ןליוּפ.סערגנָאק ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ךָאנ ןעמוקַאב רענזָאּפ ןמלז טָאה עיגעליווירּפ יד 3

 ר"ד ןוֿפ *טרַא 'טיצ םעד ךיוא עז ;דנַאב םעד ןיא *ןליוּפ.סערגנָאק ןיא ןדִיי יד, יקסװַאשרַאװ .י ןוֿפ

 לַײװ ,טגײלרעד טינ קיטנָאק עיצַאזינָאלָאק עשידַיי ןינע םוצ טָאה רענוָאּפ .21/ */ ,ןטרָאד ,יק צ ַאש .י

 ןעװעג טרָאד ןענַײז 1843 ןיא) קירבַאֿפכוט ַא טדנירגעג רע טָאה ,ירַאכוק ןיא ,רעֿפרעד ענַײז ןוֿפ םענײא ןיא

 .1867 זיב טריטסיסקצ טָאה סָאװ ,(רעטעברַא עשידִַיי 9

 ;שדוח ץרעמ ןיא ךעלכנײװעג ,רדָא ךָאװ רעטצעל רעד ףיוא סיוא טלַאֿפ להקיו השרּפ יד 4

 ,1843 ץרעמ : ןכב זיא ווירב ןוֿפ עטאד יד

 .טקעמרַאֿפ ָאד זיא י"ּכ ןיא 5

 .ןעמוק דנאטש וצ טעװ ,טַאטלוזער ַא ןבָאה טצװ -- *קעטוקסל אבי , ,טַאטלוזער -- (יליוּפ) 811464 5

 .ןטריװדנַאל -- ('לױּפ) 101מ/41 7

 ,שטיװעקסַאּפ טשריֿפ טנײמעג טרעװ 8

 .יקסװָאטסוגױא עינרעבוג :טנײמעג טרעװ ;טזַײרגרַאֿפ 9

 .תוֿבדנ ('לױּפ) 0{זםזץ 0

 .גנוציטשרעטנוא -- ('ליוּפ) זטפ081016 1

 .םינוֿבנו םימכח 2

 .ןטשל הֹּפ |חּתֿפּת| חּתֿפי לא :ל"זח רמאמכ 3

 .השודקה ונתֹדוּת תד יּכ לע 4

 ,ביוא---"םאד, טנײמעג רעכיז טרעװ ,"םעד, טזַײרגרַאֿפ י"כ ןיא 5

 .ןסינעג - ('לוּפ) ע01245486 ןוֿפ טזַײרגרַאֿפ אמּתסממ 6

 ,רעײגיקידיײל--(יליוּפ) ןס:020144/ 7



 603 וָאנבֹוד ןועמש ןוֿפ וויכרַא רעד

 תולפשהו :פייבחא 552 דננ םוקיש הירורעשה יבל תקמעמל ךיאה הזמ חמציש המ יובאו לוא

 .םישקעהו םירזכא שאר לע ולוחו

 הצע ןייא ה"ב ךיז לעװ ךיא ,הזב ןייז דשוח ו"ח דימ ןעק ןעמ סָאװ טכינ .סייוו ךיא

 ןמיס ונל םשד םוקמ הזב) איירמערק ןא יֿפא קנייש ןָא ןוא דלעֿפ ןָא |וליֿפַא| ייפא ןיבעג

 רשא קר ימ לבא !?.(תוסנרפה לכ ונתאמ הקֹוי ה"רי 'יפה ןוצר תא םייקנ אל רשאכש ןיבהּפ

 וצ ךיז זיא דועו ,הטמ הטמ ודרי ונמע ינב רשא ותוארב שא ומכ רעבי וינפ לע יה תארי

 גהנמ אל ידידי .הזל תע טעממ הנהו י*'בחא בל ררועל קפאתא לב ,סעטכעלש ליפ ןעטכיר

 הכ דע יחרבד יסעכו יהיש בורמו ןעניהורעב וצ דימ ידכב ךא טפושו בר אלו ינא לשומו

 אל ,יםודרט לדוג יכ ועל הלה רשא הזלה יבתכמ ירבד לע שקבא החילסו .יתלצה יפםואו

 רנזאפ ןמלז ה"ומ ברה תיבב 'תבתכ הזה בתכמה .הזמ יל שיש 20נ'נעה ףסונ בותכל ןהינ

 - .םיעד םידבד םכל רתוי בותכל ילע הויצ ל"נה דיבנה ברה יכ הרצקב יתזחא דאמו

 21 .בחכה ףונמ תואב תוא ונקתעה

 ,לאהטנעזוד םהרבא

 יקספיל לאקזהי

 ."ןייטשפע השמ

;: 

 : 1849(1) עשרַאװ ןייק ןעמוקנַײרַא םַײב ןדִיי רַאֿפ "לטעצגָאט,

 ןיא ךָאנ םסמ 1016:88018 1ט08615 ןוֿפ געליווירּפ םעד ןעמוקַאב עשרַאװ טָאה ,טנַאקַאב יו

 טינ טָאטש רעד ןיא ןבָאה ןדִיי ןוא ,(ןליופסיורג טימ עיוװָאזַאמ ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ) 1527 רָאי

 טַאהעג 1795 רָאי םוצ עשרַאװ טָאה ,םירוסיא עלַא ףיוא רעבָא טקוקעג טינ .ןעניווװ טדָאטעג

 טָאה יקסרימָאבול ןליוּפ ןוֿפ לאשדַאמניורק רעד ןוא ?,טנזיוט 6 וצ ֿבורק גנורעקלעֿפַאב עשידוד א

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,ןדִיי ןדעי רַאֿפ לֶאצּפֶא ןא טימ -ןטעליב. ןריֿפנַייא טזומענ רָאי םעד ןיא

 טָאה ,םוטנָאצרעה רעװעשרַאװ ןוֿפ ןטִיַיצ יד ןיא ,1809 ןיא ,רעטעּפש .עשרַאװ ןייק ןעמוקנַײדַא

 1825 רַאונאי ןט1 ןוֿפ .ןדִיי רַאֿפ "ןריווער, ערעדנוזַאב טמיטשַאב לָאצּפָא םעד טָאטשנַא ןעמ

 .נַײרַא לרוו סָאװ ,ןדִיי ןדעי רַאֿפ טריֿפעננַײא רעדיוװ קעשטנָאיַאז טשרוֿפ קינטסעמַאנ רעד טָאה

 ןשָארג 10 ץוח ,ךעלנעט ןשָארנ 20 ןוֿפ לָאצּפָא ןלעיצעּפס ַא ,עשרַאװ ןייק ץניװָאדּפ רעד ןוֿפ ןעמיק

 רעװעשרַאװ יד ַײב ןרעוװ טלָאצעגנַײא טגעלֿפ רעַײטש רעד ;ןבַײלברַאֿפ וצ השקב רעד רַאֿפ

 ןוא *לָאצטײלנ, רעדָא ,*עװָאטעליב. ןעמָאנ םעד ןעמוקאב טָאה ןוא (ןענָאבאלש) ?סעקטַאנָאד?

 ללכב יװ ןוא *ןריווער, ןוֿפ הריזג יד ךיוא יװ ,-ןטעליב. ןוֿפ הריזנ עקיזָאד יד ב."לטעצנָאט,

 .לארשי ינב וניחא 8

 עיּפָאק רעד ןיא ,טַײלסלהק רעקלַאװּױס יד ןוֿפ טלעטשעגנַײרַא זיא ןרעמַאלק ןיא ץַאז רעד 9

 ,קגײס ןָא ןוא דלעֿפ ןָא וליֿפַא ןבעג הצע ןײא ה"ב ךיז לעװ ךיא, רעטרעװ יד ןיא .טקישעצ ןבָאה ײז סָאװ

 ןוֿכ לעּפַאב ןֿפיױא ןַײז רֿבוע טעװ'ס דעװ זַא ,*ןמיס, ַא ווירב ןוֿפ םילבקמ יד ןעעז *ַײרעמערק ןָא וליֿפַא

 .תוסנרּפ עטנָאמרעד יד ןעמענּפָא ןעמ ןעק םעד ַײב ,טעברַאדרע ןוֿפ טקעיָארּפ םעד ןציטש ןגעװ טשריֿפ

 ,שפניתמגעה 0

 םיא ןבָאה סָאװ ,וירב ןוֿפ םילכקמ רעקלַאװּוס יד ןוֿפ טֿפירשוצ ַא זיא רעטרעװ עקיזָאד יד 1

 : ,ןבירשעגּכָא

 --.רעלהַאמ .ר ריד ןוֿכ ןעמיוקַאב ךיא בָאה טנעמוקָאד םעד וצ ךיוא ןעגנורעלקרעד עקינַײא 1

 ,שט .א

 בײז ,ה"י 18 ןיא עשרַאװ ןיא ןדִָיי יד ןוֿפ גנוטײרּפשעצ ןוא לָאצ ,רעלהאמ .ר ר"ד ל*159 2

 .1934 ,2 'ב ,עשרַאװ ,"שינעטנעקדנַאל ,

 .דנטב רעזדנוא ןיא ןליוּפ.סערגנא? ןיא ןדִיי ןגעוו יקסװַאשראװ .י ןוֿפ ?טרַא עז 3



 װָאנבוד ןועמש ןוֿפ וניכרַא רעד 604

 טשרע ןרָאװענ טֿפַאשעגּפָא ןענַײז ןדִיי ןוֿפ טכער עליוויצ יד ןוֿפ ןעגנוצענערגַאב עטסקיטכיוװ עּלַא

 .יקסלָאּפָאלעיװ .ףַאדנקרַאמ םעד ךרוד ,1862 ןיא

 ,1849 רָאי ןוֿפ :לטעצנָאט. ַאזַא ןוֿפ לַאניגירָא ןַא ךיז טניֿפעג ווָאנבוד ,ש ןוֿפ וויכרַא ןיא

 ,עיֿפַארנַאטָאֿפ ַא ָאד ןבינ רימ ןכלעװ ןוֿפ
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 ;זיא שידָיי ןיא טסקעט ןוֿפ ננוצעזרעביא יד

 ןָאבאלש.

 אינשיו קעשאמ--רעקיביילנטלַא רעד

 טָאטש רעד ןוֿפ

 קאטס -- ףרָאד ןוֿפ

 סיירג רעד ןיא ,טלַאהֿפױא גָאט ןקיטנַײה ןרַאֿפ גנוקיטעטשַאב יד טלָאצענּפָא טָאה

 .ןשָארג ענרעבליז ןע צ ןוֿפ
 .71849 רעבמעווָאנ ןטס22 םעד ,עשרַאװ ןיא

 :סיוא זיא סָאװ ,טעליב רעטס49 רעד אמקסמ -- אז. 42 טניט טימ ןבירשענוצ זיא סטּכער

 1,2:18 קסטַעֹוט -- רעַײלב ַא טימ סקניל ;*עקטַאנָאד, רעד ףיוא גָאט םעד ןיא ןרָאװענ טלעטשעג

 רעד ךיוא יװ ,ןצעמע ןוֿפ ןרָאװענ ןבירשעגוצ רעטעּפש םינּפַא זיא (טלַאהֿפיײא ןוֿפ עטרַאק)

 .סטכער 66 רעמונ

 ןלַאֿפענ לָאצּפָא רעד זיא 1825 רָאי םעד טניז זַא ,-לטעצנָאט, רעקיזָאד רעד טזַײװַאב ,ֿבנַא

 .10 זיב ןשָארנ (301) 20 ןוֿפ

 1853 ןוֿפ ,טַײצ רעקידרעטעּפש ַא ןוֿפ -לטעצנָאט. ַא ךיז טניֿפעג ָאוויי ןוֿפ וויכדַא ןיא

 יצ טכער ןנעוו לטעצ ַא זיא סָאד .(35 *ז ,1932 ,!| 'ב *רעטעלב:ָאווְיי. יד ןיא טריצודָאדּפעד)

 ,קישטרעיַאמ לאומש םענייא רַאֿפ ,ּפָאק 30 ןוֿפ לָאצּפָא ןַא רַאֿפ ,געט 3 עשרַאוו ןיא ןבַײלבדַאֿפ
 ,1824 רעבמעטּפעס ןט7 ןוֿפ גנונעדרָארַאֿפ-סננוררנעד רעד ןוֿפ ךמס ןֿפױא



 ןװיכרַא רענליוו יד ןוֿפ
 (ענליוװ ןָאק סחנּפ ןוֿפ
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 לושניורק רעשידִיי רעד ןוֿפ חיגשמ:ןרע -- ווָאנבוד ןויצנב

 װַאלסישטמַא ןיא

 װָאנבוד .ש טרעדליש ,תוֿבָא ענַײז ןגנעװ קידנלייצרעד ג;עיֿפַארגָאיבָאטױא ןַײז ןיא

 ןיא רענייק .-רערעל ןוא עדייז ןַיײמ, ןָא טֿפור רע ןכלעוװ ,ווָאנבוד ןויצנב ןדייז םעד ךעלריֿפסיוא

 ןננוי םענוֿפ גנולקיװפנַא רעקיטסַײג רעד ףיוא העּכשה ַאזַא טאהעגנ טינ טָאה עילימַאֿפ רעד

 --,ןדייז ןַײמ ןוֿפ דליב ןֿפױא טלעטשענּפָא תוכירַאב ױזַא ךיז בָאה ךיא, .עדייז רעד יװ ,ווָאנבוד

 ןקיזָאד ןוֿפ ןטָאש ןרעטנוא ןעגנַאנעגַײברַאֿפ זיא טייהדניק ןַײמ תמחמ -- ,ווָאנבוד טביײרש

 יו ,םעד ךָאנ ןיוש וליֿפא ןרוּפש עֿפיט רימ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע ןוא ,טסַײנ ןקיטכעמ

 ןענ:ַאנענרעדנַאנוֿפ טַײװ ךיז ןעניײז ןנעוו ערעזדנוא

 ןעוועג זיא -- (ו"נרת טּבש 'כ) 1896 ןברָאטשענ ןוא 1805 םורַא ןריובעג -- ווָאנבוד ןויצנב

 .ה*י ןט19 ןיא דנַאלסודסַײװ ןיא טסילַאנַאיצַאד ןוא ןדמל ןסיודנ א ןוֿפ טלַאטשענ עלַאטנעמונַאמ א

 ,הדוֿבעה לעו הרותה לע ןסעזעג זיא רע ּוװ ,װַאלסישטמַא ןיא טניווװעג רע טָאה ןבעל ץנַאנ ןַײז

 טייצ עצרוק א זיולב .עיצידורע רעֿפיט ןוא ןסיוו ןשידומלּת ןסיורנ ןוֿפ ןַאמ א ןעוװעג זיא רע

 טלָאמעד זיא רע .רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ טיוט ןכָאנ ןעוועג זיא סָאד ;רחסמ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז רע טָאה

 טריֿפעג רע טָאה ָאד ךיוא רעבָא ,עװקסָאמ ןייק םינינע-סלדנַאה בילוצ ןרָאֿפ וצ ןעגנּווװצענ ןעוועג

 ךיז רע טָאה ןכיג ןיא .טנרעלעג ןוא ןסעזעג רע זיא טונימ עַײרֿפ ַא רָאנ יװ ןוא ,םירֿפס ךיז טימ

 ךיז ןוא עװקסָאמ ןײק ןרָאֿפ וצ טרעהענֿפױא טָאה ,רחסמ וצ טינ גיוט רע זַא ,טנַיוצרעביא

 ןבילבעג רעטַײװ רע זיא לעמרָאֿפ .װַאלסישטמַא ןיא רעגייטש:ןבעל ןקידרעירֿפ ןַײז וצ טרעקענמוא

 רעסיורג רעד טכַארבעגנַײרַא רעבָא םיא טָאה הסנפה:רקיע יד ,-עדלינ רעטירד רעד ןוֿפ רחדס,ַא

 ךעלנעט:נָאט רע טָאה רָאי 45 ןוֿפ ךשמ ןיא .טָאטש רעטנעצ ןיא טאהעג טָאה רע סָאװ ,רעיומ

 טלייצרעד -- עדייז רעד  .שרדמה:תיב רעװַאלסישטמַא ןסיורג ןיא םלוע ןטימ רועיש ַא טנרעלעג

 ןוֿפ קיטסיֿפָאס רעד ןָא ,ןואנ רענליוו ןוֿפ עדָאטעמ רעד טול ארמג טנרעלענ טָאה -- ווָאנבוד

 טריטיצ ךַײלג טרָא ןֿפױא טָאה ןוא טשּפ ךרדב טסקעט םעד ןעװעג ריבסמ טָאה רע .לוּפליּפ

 טָאה רע .דנַא"א ש"אר ,תוֿפסוּת ,י"שר יוװ ,םישרֿפמ:טּפיוה יד ןוֿפ ןעננורעלקדעד יד רוציקב

 רעסיורג רעד ךָאנ וליֿפַא ..."הכלה ןופ רעטדע עטסטלקיוװרַאֿפ עמַאס יד טושּפ ןרעלקרעד טנעקעג

 ךיז טָאה ֿבצמ רעלעידעטַאמ ןַײז ןוא דעַײֿפ ןטימ קעוװַא זיא זיוה ןַײז ןעוו ,וװַאלסישטמַא ןיא הֿפידש

 טינ ךיוא טָאה ןוא רחסמ וצ טרעקענמוא טינ רעמ ךיז ווָאנבוד ןויצנב טָאה ,טרענרעדַאֿפ קרַאטש

 טלָאװעג טינ טָאה רע .טנײלעגרָאֿפ םיא טָאה הליהק רעוװַאלסישטמַא יד סָאװ ,תונבר יד ןעמרנעננָא

 ןעמרקנָא ּכָאז רע זַא ,ץלָאטש וצ ןעוועג רע זיא ייברעד ,רוּפחל םודרק א ןפַאמ הדוּה רעד ןוֿפ

 יד טַאהעג טנַײֿפ טָאה ןוא דננתמ רעננערטש ַא ןעוװעג זיא רע .פליה ךָאנ זיא טינ ןעמעוװ וצ

 רעד, .לדנַאה ןוֿפ ןינע ןַא ןיא *השודק, רעייז ןעלדנַאװרַאֿפ סָאװ ,םיקידצ ןוא םייבר עשידיסח

 טינ ךיז טָאה רע .םזיציטסימ ןדיװטעי ןוֿפ טייוו ןעוועג ?לכב זיא -- ,ווָאנבוד טבַיירש --- ,עדייז

 1 ןצהעזה ;אעּבהע) ז. |} ?עזּפ 1344



 ןוויכֹרַא רענליװ יד ןוֿפ 006

 םיוא טָאה רע רעּבָא ,רוטארעטיל עשידיסח ןוא הלבק יד ןלײטרוארַאֿפ רצ ךעלטנֿפע טנעוורעד

 ."פָארא ןביוא ןוֿפ טקוקעג ןעמעּלַא םעד

 םעד, ,ןדייז ןטימ שינענענַאב ןַײז טביירשַאב ווָאנבוד עכלעוו ןיא ,סענעצס יד ןענַיײז דנריר

 רעקנעדײרֿפ --"דָאּפיטנַא . ןַײז סלַא ,טנגוי רעקיטַיײצ רעד ןיא ,"טייחדניק רעד ןיא רעטָאֿפ ןקיטסדרנ

 טעברא עטסדװַאב ןַײז .לקינייא ןוא ןדייז ןשיווצ גנונעגעזעג עטצעל יד ךיוא ןוא ,סרוקיּפמ ןוא

 טָאה רעכלעוו ,םעד ןוֿפ קנעדנָא םעד, :ןדייז טעד טקילײהעג ווָאנבוד .ש טָאה "הרוקחנו השּפחנע

 ,העּפשה יד טרימוזער ווָאנבוד ."הרות ןוֿפ טלעצעג סָאד טזָאלרַאֿפ טינ ןבעל ןַײז ןוֿפ געט עלַא

 קידלוש ןיב ךיא לֿפװ ,טליֿפענ בָאה ךיא, :יוזַא ,טאהענ םיא םיוא טָאה עדייז רעד עכלעוו

 םוצ טייקנדנובעגוצ יד השוריב ןבענעגרעביא רימ טָאה רעכלעװ ,טסַײנ ןוֿפ דלעה ןקיזָאד םעד

 ."הרות רעיײרֿפ ןוא רעטיירב ,רערעדנַא ןצ ןוֿפ םנה ,"הרות רעד ןוֿפ טלעצענ,

3 : 8 

 טקורדענּפָא ווָאנבוד .ש טָאה עיֿפַארנַאיבָאטױא ןַײז ןבילרשנָא ןרַאֿפ ןרָאי ךס ַא טימ

 טָאה רע סָאװ תורעה יד ןיא -- ןויצנב ןדייז ןַײז ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ ןוא עוֿפַארנָאיב עצרוק 3

 ןיא טָאה ןָאטנילעב 2.תוחּפשמ טוקלי, לקיטרַא ןשינָאלאענעג סנָאסנילעב .א .מ וצ ןבענעגוצ

 ןגערו טָאה ןוא ווָא:בוד החּפשמ רעד ןופ סוחיה:רדס םעד ךיוא טלעטשעגֿפיונוצ לקיטרדַא ןַײז

 ל"ז וואנבוד ןויצנב ה"ומ םיברב הרוח ץיברמו םסרופמה ןואנה ברה, :ןבירשעג ןדייז סווָאנברד .ש

 טָאה רע עכלעוו ,םיטרּפ טימ ןדייז ןגעװ ץיטָאנ ַא ןבענענוצ ווָאנבוד טָאה םיורעד .*וואלסיטסמב

 רָאד רע טָאה ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ .טרזחעגרביא טינ עיֿפַארנָאיבָאטױא רעד ןיא רעטעּפש

 טַאהעג טָאה רע ...טנעָאנ ןוא טַײװ ןוֿפ םידימלה טמָארטשעג ןבָאה םירועיש ענַײז וצ . :טלייצרעד

 טימ טָאה רע .הרותב םינלפומ ןוא םינבר עסיודג ןַארַאֿפ טציא ןענַײז ייז ןוֿפ ,םידימלּת רעטנזיוט

 ךָאנ ןּוא טכח רעסיורג ַא ןעווענ זיא עדייז רעד .ס"ש טקידנערַאפ לָאמ עכעלטע טדדימלת ענליז

 ןבילקעגסיוא רע זיא לֶאמ עכעלטע .טנעָאנ ןוא טַײװ ןוֿפ טדנעװעג ךיז ןעמ טָאה הצע ןַײז

 רעסיורג ןילז ליב .םרנינע עשידִור ַאֿפ עיסימָאק רעלַאינרעבוג רעד ןיא טַאטוּפעד ַא רַאֿפ ןרָאװענ

 עסעלטלעוו) ןוֿפרעד ךרוא. :ןגָאז טגע58 רע ,אברדַא ;יָאנק ןייק ןעוװעג טינ רע זיא תודמול

 (סוּפורטוּפַא) *לעטישטעּפָאּפ, ןעװעג זיא רע ."ןנַאזּפָא טינ ךיז ןעמ ףראד (.ק .ּפ - ןטֿפַאשנסיוד

 ."לוש ןיא ןעגנַאהענ זיא דליב ןַײז ןוא "סעלָאקש , עטשרע יד ןוֿפ

 עכעלריֿפסיוא ןַארַאֿפ ןענַײז ,שינָאקַאל יױזַא רעביא טיג װָאנבוד סָאװ ,טקַאֿפ ןטצעל ןגעוו

 ןיא טציא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןָאיאר:סגנודליב רענליוו ןקילָאמַא ןוֿפ ןעגנולמַאז יד ןיא תועידי

 ֿבװיכדַא-לארטנעצ ןשהכולמ רענפיוו

 עטשרע יד ןוֿפ ענײא ןעװעג זיא רעדניק עשידִיי רַאֿפ פושניורק רעװַאלסישטמַא יד

 ןטסּוװַאב ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ןרָאװעג טנֿפעענ ןענַײז סָאװ ,דנַאלסורסַײװ ןיא ןלוש עשהכולמ

 סַײנ א ןצנאג ןיא ןעװעג ןענדיז ןלושניורק יד .(היי ןט19 ןטימ) ווָארַאװּוא רעטסינימ-סגנודליב

 .יררטוצמרא ןכעלדנעטשדַאֿפ טימ ייז וצ ןניױצַאב ךיז טָאה יז ןוא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד רַאֿפ

 רע טריֿפעננַײא ןלוש ענלצנייא ןיא טכאמ יד טָאה ןדוו וצ לוש יד ןרעטנעענרעד וצ ידּכ

 יד ןוֿפ םענייא טמיטשאב וצרעד ןעמ טָאה ךעלטנייוועג ; (חסינסזמ16 סתוססדעזסתע) םיהינשמ

 4.ןשטנעמ עֿבושח ןוא םירחרס ןשיװצ ןוֿפ לטעטש ןיא --נּפ,

 .113--112 יז ,1898 סעדָא *לארשי ינומא ימלש , ט"א גנולמַאז טנָאסנילעב ןיא טקורדעג 2

 ןטירד ןוֿפ ןטקַא ,ןָאיַאריסגנודליב רענליװ ןקילָאמַא ןוֿפ ןעגנולמַאז ,ענליװ ןיא ויכרא רעשהכולמ 3

 .,1871 רָאי ןוֿפ 43 רעמונ ,עירַאלעצנַאק ןיא שיט:רירעֿפער (ןשידִיי)

 עלַא ןיא חיגשמ-ןרע ןַא ןוֿפ טמַא םעד טריֿפעגנַײא טכַאמ עשיסור יד טָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ 4

 טקיטעטשַאב ןענַײז סָאװ ,"רעדניק עשידִיי ןענרעל עגונב ןטֿפירשרַעֿפ , יד ןיא ,רעדניק עשידִיי רַאֿפ ןלושניורק

 ןרָאװעג טלעטשעגנַײרַא זיא ,1859 יַאמ ןט4 םעד טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא 11 רעדנַאסקעלַא רַאצ ןכרוד ןרָאװעג

 ; ױזַא חיגשמ-ןרע ןַא ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד טױילֹומרָאֿפ ףעכלעוװ ,סקנוּפ רעֶלעיִצעִּבַס ַא
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 07 ןװיכרַא רענליװ יד ןּוֿכ

 ןֿפרָאװעגדעטנוא ןעוועג ע'ינרעברנ רעװעליהַאב ןרֿפ ןלוש רד ןעכקרז ןרָאי רע50 יד בייהנָא

 ץנַאג ןיא ןלוש יד ןוֿפ רָאטקעריד רעקילייוװטיײצ דעד .גרוברעטעּפ ןוֿפ רָאטַארוק:סננודליב םעד

 רַאֿפ ןלושניורק עטנֿפעעג ַײנ לייט ַא טכוזַאב טלָאמעד טָאה יקסוועיערדנַא עינרעבונ רעדװעליהָאמ

 םעד ןטכירַטב טקישעגוצ ֿבצמ רעײז ןגעװ טָצה ןוא ןָאיאר ןַײז ןיא רעדניק עגידִוי

 .רָאטשרוק רענרוברעטעּפ

 ןיא לושניורק יד טנָאמרעד טכירַאב ַא ןיא יקסװעיעדדנַא טָאה 1853 ולוי ןט19 םעד

 חינשמ-ןרע ןַא יוװ ווָאנבוד ןויצנב ןוֿפ רוטאדידנַאק יד טקרעמעגנָא דיברעד ןוא דוַאלסישטמַא

 :לוש רעד ןוֿפ

 ןעניֿפעג סָאװ--,דָאטַארוק רעגרוברעטעּפ טםוצ רע טביירש--ןלוש עשידִיו עכעלטע קידנכוזאב.

 טימ ןקריװ םיחיגשמ:ןרע יד זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,פיצקעריד רעטיורטעננָא רימ רעד ןיא ךיז

 ןעמונעג ךיא בָאה רעבירעד ןוא ,ןטלַאטשנ; עקיזָאד יד תֿבוטל קינייװ טינ העּפשה רעיז קנַאד א

 עכלעזַא טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןלוש עשידִיי ענעי רַאֿפ ךיוא ןענָאזרעּפ עכעלנע ןכוזסיוא ןוא ןנדָאז

 .לדַא רַאֿפ לוש רעויַאלסישטמַא דעד ןוֿפ רָאטקעּפסניא דעד טָאה טימרעד תוכַײש ןיא .םיחינשלמ

 רעװַאלסישטמַא רעד ןוֿפ רילנטימ ןוא עדליג רעטירד רעד ןוֿפ רחוס םעד טנײלעגרָאֿפ רעדניק

 רעד ןוֿפ חינגשמ-ןרע לטיט םעד ןעמענוצנָא װָאנבוד ןויצנב עיסימָאק:לוש רעשידִיר

 ןוא גָאלשרָאפ ןֿפױא ןעוועג םיּכסמ ןרענ טָאה ווָאנבוד .לוש דעשירדִיי רעשיניורק רעװַאלסישטמַא

 רעבליז ?בור 30 לוש רעטנָאמדעד רעד תֿבוטל רָאי רעדעי ןעקנעש וצ ןעווענ ֿבייחתמ ךיז טָאה

 ."םינינע עשינָאנַאדעּפ ןוא עכעלטֿפַאשטריװ ןיא גנוציטשרעטנוא םלוא

 ןיוש ךיז טָאה ,לוש רעד רַאֿפ עמוס ערעסעדנ עכעלדעי ַא ןבענ לָאז חינשמ:ןרע רעד זַא

 עכעלנעמ-רַאֿפ ֿבור יּפ-לע ןעווענ ןענייז םיחינשמ יד זַא טרֿפב ,נהנמ א רו טלעטשעננייא טאהעג

 ןויצנב ןוֿפ גנוטַײדַאב דערעדנוזַאב רעד ףםיוא ןָא רעבירעד טזיו יקסוװעיעדדנַא .ןשטנעמ

 :רעטַײװ טביורש ןוא לטעטש ןיא טעטירָאטיױא ןַייז תמחמ רוטַאדידנַאק סווָאנבוד

 גנוניימ יד טכַא ןיא קידנעמענ דעבָא ,ןיילק זיא ,ֿבדנמ זיא ווָאנבוד סָאװ ,עמוס יד םנה,

 טנכער 'װָאנבוד זַא ,רעדניק:לדַא רַאֿפ לושזילרק רעװַאלסישטמַא רעד ןוֿפ רָאטקעּפסניא םעד ןוֿפ

 ,םזיטַאנַאֿפ רעדיווטעי דמעדֿפ זיא םיא סָאװ ,ןשטנעמ ןטנרעלעג ַא רעיײז רַאֿפ זװַאלסישטמַא ןיא ךיז

 רימת רע טָאה טציא זיב זַא ןוא רענריבטימ ענַײז ןוֿפ יורטוצ םענײמעגלַא םעד טסינעג רע זַא

 :ַאלסישטמַא רעד ןוֿפ דילנטימ ַא יוװ לוש רעשידִיי רעװַאלסישטמַא רעד ןוֿפ ןצונ םוצ טקריווענטימ

 ץנעלעסקע רעילא ןיֿפ ןעזנילא:ליווו םוצ ןלעטשוצוצ רימ ךיא ביולרעד ,עיסימָאק-לוש רעשידִיי רעוו

 ענונב תוֿבַײחתה סווָאנבוד ךַײלגוצ טלַאהטנַא סָאװ ,גנוניימ סרָאטקעּפסניא ןוֿפ לַאניגירַא םעד

 רעד ןוֿפ חינשמ:ןרע ןרַאֿפ ןווָאנבוד ןקיטעטשַאב וצ ךעלֿפעה טעב ךיא ןוא ,עמוס רעכעלרער רעד

 ,"לוש רעשידִיי רעשיניורק רעװַאלסושטמא

 רע טָאה ילוי םוס ןוא טציטשרעטנוא רוטַאדידנַאק עטנײלענרָאֿפ יד טָאה דָאטַארוק רעד

 ןוא געט עכעלטע לּכה-ךס טרעיודעג טָאה סע .דעטסינימ:סננודליב םוצ טקישעגרעביא ןינע םעד

 ןויצנב זַא ,טרעפטנעעג רעטסינימ-סננודליב ןוֿפ םליהעג רעד טָאה 1853 טסוניױא ןט5 םעד

 ןיוש ליא סע עכלעוו ףיוא ,תודוסי עבלעז יד ףיוא. חינשמ:ןדע ןרַאֿפ טקיטעטשַאב טרעװ ווָאנבוד

 ."ןלוש עשידִיי עשיניררק ערעדנַא עכעלטע םיחינשמ-ןרע ןבָאה וצ ןדָאװעג טביולרעד

 ןוא עקידהעּפשה רעמ יד ןשיװצ ןוֿפ חיגשמ-ןרע ןַא ןַײז ףרַאד לוש רעשידִיי רעשיניורק רעדעי ַײב,

 ןוא ןלוש יד ןוֿפ ןטײקכעלמעװקַאב עלעירעטַאמ יד רַאֿפ גרָאז יד ןרעהעג טעװ ײז וצ סָאװ ,ןדַיי עטעדליבעג

 ןרעטלצ יד זַא ,החגשה יד ןגײלֿפױרַא ךיוא ןעמ ףרַאד ײז ףיוא .רעלוגער לֹוש יד ןכוזַאב ןלָאז םידימלּת יד זַא

 יד ףיוא ןקריװ ײז ןֿפרַאד ַײברעד ,ןטלַאטשנַאנרעל יד ןיא רעדניק ערעײז ןדליב וצ ןדַײמסױא טינ ןלָאז

 ןרע יד ןֿפרַאד םעד ץוח .םינבר יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ךיוא ןוא ײז ןגַײצרעביא ךעלנעזרעּפ ךרוד ןרעטלע

 עכלעװ ,ןעטנעמ ךרוד ןרעװ ןטיברַאֿפ הגרדהב ןלָאז םידמלמ רעדָא רערעלזיוה יד זַא ,טכַא ןגײל םיחיגשמ

 עלעטימ ףעדָא ערעכעה ענײמעגלַא יד ןיא רעדָא ןלוש-רעניגַאר יד ןיא גנודליב רעײז ןעמוקַאב ןבָאה

 ,"ןטלטטשגַאגרַעֶל



 ןוויכֹרַא רענליוו יד 5 008

 -סיקטמַא דעד ןוֿפ חינשמ:ןרע סא טדיֿפעג ךיז טָאה ווָאנבוד ןויצנב ױזַא יװ םעד ןנעוו

 ןרָאװענ םיא זיא םודַא רָאי עכעלטע ןיא -.ָאטינ םועידי ןייק ןטקַא יד ןיא ןענַײז ,לוש רעװַאל

 רַאורבעֿפ ןט10 םעד ןוא לָאצּפָא ןכעלדעי םעד ןגָאדטוצנַײרַא תובייחתה ןַײז ןריֿפוצסיױא רעווש

 קידנזָאלרעביא ,לָאצּפָא ןקידלבור0 םעד ןוֿפ טַיײרֿפַאב םיא רעטסינימ:סגנודליב רעד טָאה 7

 ןבילברַאֿפ רע זיא טמַא-ןרע ןקיזָאד ןֿפױא .לוש ןוֿפ חיגשמ:ןרע ןרַאֿפ אבהל ךיוא רעבָא םיִא

 6,1808 רָאי ןזיב

 ןיא תואצוה עסיורנ טַאהעגנ ?וש רעװַאלסישטמַא יד טָאה 1871--1870 ןרָאי יד ןיא

 יד ןיא ןכוז ןביױהעגנָא ןעמ טָאה םעד רעביא תועמשמ .הריד ריא ןרקסעדנרַאֿפ ןטימ תוכַייש

 טמוק ןוװָאנבוד ןויצנב ןוֿפ זַא ,ןבירשרַאֿפ ןענוֿפענ טָאה ןעמ ןוא תוֿבוח עטלַא לוש ןוֿפ רעכיב

 ןעמונעג טָאה טכַאמ יד .1857 רָאי םעד רַאֿפ טַײצ רעד ןוֿפ ךָאנ סעקיּפָאק 57 ןוא לבור 5

 טינ זיא ןוא טמעדָארַאֿפ ןעוועג רעבָא זיא ןויצנב *ד רעטלַא רעד ,ֿבוח םענענעלרַאֿפ םעד ןענָאמ

 זַא ,ןַײז לדתשמ ךיז ןביוהעגנָא רעבירעד טָאה רע .ֿבוח ןקיזָאד םעד ןלָאצַאב וצ תלוכיב ןעוועג

 םיא טָאה רָאטקעריד.לוש רעלַאינרעבוג רעד .ןעמענּפָאדַא *עקמִיָאדעינ, יד םיא ןוֿפ לָאז ןעמ

 רענליוו םוצ טדנעווענ ךיז לעיצעּפס 1871 לירּפַא ןיא ןינע םעד ןנעוו טָאה ןוא טציטשעגרעטנוא

 טייקטצענערנאב רעד תמחמ, ותעשב זיא ווָאנבוד זַא ,טנָאברעד טָצה רע .רָאטַארוק-סגנודליב

 רעד ןוא לוש רעד התֿבוטל תוֿביײחתה:טלעג ןַײז ןוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב +ןעלטימ ענַײז ןוֿפ

 טזַײװַאב סע סָאװ ,חרגשמ:ןרע ןַא רַאֿפ רעטַײװ טזָאלעגרעביא טרָאֿפ םיא טָאה רעטסינומ:סננודליב

 טשינ וצ ןצנאג ןיא טעמּכ , זיא ןגעמרַאֿפ סווָאנברד זַא ,ןזיוועננָא דע טָאה ךיוא .תוֿבישח סווָאנבוד

 ,*1858 רָאי ןיא וװַאלסישטמַא ןיא ןעווענ זיא סָאװ ,הּכירש רעד ןוֿפ ןרָאװעג

 ןרָאװעג טריֿפדַאֿפ זיא סע .טכַײל טינ ןעמוקעגנָא רעבָא זיא ןינע ןקיזָצד םעד ןסילשאב

 רעקילָאמַא רעד חהוּכמ םוירָאטַארוק-סננודליב רענרוברעטעּפ ןוא רענליוו ןשיוװצ ץנעדנָאּפסערָאק א

 ןלא ןרָאװענ טקישענרעבירַא ןינע רעד זיא רעדיוו ךָאנרעד .ווָאנבוד ןויצנב ןוֿפ ננורינימאנ

 רע זַא ,ןדלָאמעג םוסל 1872 ינוי ןיא טָאה רעטסינימ-סננודליב רעד זיב ,םוירעטסינימ:סננודליב

 .בוח םענענעלרַאֿפ סװַא:בוד ןדילונַא וצ םיּכסמ זיא
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 1777 ןיא להק ןגעק "ךמע , רעקסנימ ןוֿפ טנוב רעד

 טֿפלעה רעטייוצ רעד ןיא עטיל ןיא עיצוטיטסניא:להק רעד ןוֿפ סעצָארּפ:לַאֿפעצ רעד

 רעד ןוֿפ ןבעל ןיא ןדנַאנארעדיװ עלַאיצַאס יד טלעטשענקעוװַא ףרַאש סרעדנוזַאב טָאה היי ןט8

 םיּתב-ילעב עכַײר יד טַײז ןייא ןוֿפ .ןלייט עכיילג:טינ ייווצ ףיוא ךיז טלייט הליהק יד .הליהק

 רערעדנא רעד ףיוא ;טנַאה ןוֿפ ןזָאלסיורא טינ יז ןליוו ןיא טכַאמ יד ןטלַאה עכלעוו ,םיֿפיקת ןוא

 :סקלָאֿפ יד ,ןדיי:-ךמע. ןוא תוכָאלמ:ילעב ,סַאלק רעקידנטעברַא ,רעמעדָא רעד ךיז טניֿפעג טַײז

 ןעננודנעוו עכעלטֿפירש יד ןיא ןָא ןײלַא ךיז ןֿפור ייז יװ ,ןומה רעד--*עװטסלוּפסָאּפ,) עסַאמ

 :לעֿפַאב יד טקירדעג ןבָאה םילשומ עשלהק יד .טשדעה ןעמ רעכלעוו רעביא ,(טכַאמ רעד וצ

 ללכב זיא ,עיֿפַארגָאיבָאטױא רעד ןיא םיא טרעדליש לקינײא ןַײז יװ טיול ,וָאנבוד ןויצנב יצ 5

 ןיא ,טכַאמסגנודליב עשיסור יד ןעגַאטשרַאֿפ םיא טָאה סע יװ ,חיגשמ-ןרע ןַא ןוֿפ טמַא ןרַאֿפ קיסַאּפ ןצװעג

 טכַאמ יד :זָאירוק רערעסערג ַא ןעװעג זיא טַײצ רענעי ןוֿפ טײקכעלקריװ רעשידַיי רעד ןיא ,הלַאש עסיורג ַא

 יװ ,ןרעדנַא ןייק טינ שטיװַאבויל ןיא לוש רעשידַיי רעשיניורק רעד ןוֿפ חיגשמ-ןרע ןַא רַאֿפ טמיטשַאב טָאה

 טַײצ ַא ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה רעכלעװ ,("קדצ חמצ, םעד) ןָאסרואינש לדנעמ 'ר יבר רעשטיװַאבויל קעד

 סצסקאע חס קצרַאמ .ּפ םעד ןגעװ 'ל29 ...רָאיַא לבור 100 וצ לוש רעד תֿבוסל קיליװַײרֿפ טלָאצעג

 .19--15 יז ,1909 עװקסָאמ ,עסזסקעע חקססמ6וןסוועה 68/668 8 4

 ןטקַא 1808 רָאי ןוֿפ ןַארַאֿפ ןענַײז ענליװ ןיא וויכרפ ןשהכולמ ןוֿכ ןעגנולמַאז עטנָאמרעד יד ןיא = 6

 ײשטמָא רעד ןוֿפ חיגשמ-ןרע סלַא טמַא ןוֿפ םיא ןעַײרֿפַאב עגונב ווָאנבוד ןו צנב רזוס ןגצװ, ט"א 34 רעמונ

 ,טרָא ןֿפױא טינ רעבָא ךיז ןעניֿפעג ןטקַא יד ,"לוש רעשידִיי רעװַאלס
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 ןופ ןלָאצּפָא עשלהק ןוא ןרעַײטש עשיכולמ יד ןוֿפ גנולײטרַאֿפ רעקידרשוימוא טימ ננורעק

 ןקידנטעברַא ןוא ןטלטימַאב רעקינייװ םעד ףיוא טייקרעווש יד קידנֿפרַאװֿפױרַא ,המודכו תוקזח

 ןזָאלוצ טינ ךרוד טּכמעקעג םיֿפיקַת יד ןבָאה טײקנדירֿפוצמוא רעד ןנעק .ננורעקלעֿפַאב לייט

 םיוא תומרח ןוא ןֿפָארטש ןגײלֿפױדַא ךרוד ןוא להק ןוֿפ ןענַאגרָא יד ןיא ןטכוש ערעקירעדינ רד

 .תושיגנ ילרעלּכ יז רבגל ןדנעוװנָא ןוא עקינעּפשרעדיװ רד

 רעד ןוֿפ =ןטנוב, וליֿפַא ןוא ןֿפמַאק ענעֿפָא וצ ןעגנַאנרעד ףוסל ויא ֿבצמ אאזַא ַײב

 ,ענדָארג ,ענלירו יװ ,טעטש יײר רעצנַאנ א ןיא עיכרַאנילא רעשלהק רעד ןגעק עסַאמ רעטקירדענ

 טקורענסױרַא וליֿפַא ,םנַאקַאב יו ,ךיז טָאה להק רענליוו ןגעק ףמַאק ןיא .דנַא"א לװאש ,קסנימ

 ."זיוושענ ןוֿפ סוֿפּת רעד --שטיווָאֿפלָאװ ןועמש ,ןובירטסקלַאֿפ א

 טגנערב סע סָא ,העידי יד זיולב רימ ןנָאה קסנימ ןיא להק ןגעק םמַאק ןנעװ

 ןװָאברַאקס ןשיװטיל טוצ גנודנעוװ:ענַאלקנָא יד זיא סָאד .1782 רָאי ןוֿפ ?,יקסדצשרעב יֿפָארּפ

 ענָאלקנָא רעקיזָאד רעד ןיא .ןדִוי רעקסנימ (קפםסממוס) עטושּפ יד דצמ להק ןגעק לַאנובירט:טּפרוה

 יד סָאװ ,ןטײקשלַאֿפ ןוא תולוװע ענעדײשרַאֿפ להקה:ישָאר רעקסנימ יד ןֿפרָאװעגרָאֿפ ןרעוו

 ושיננ ןוא ןטײקכעלצעזענמוא ךיוא ןוא ,להק ןוֿפ תוסנכה יד טימ ןעיינאב םיֿפיקּת עשלהק

 טנָאמרעד ןרעװ 1782 ןוֿפ טֿפירש:ענַאלקנָא רעד ןיא .ןדִיי -עטושּפ, יד יבנל ּפָא ןעוט ייז סָאװ

 סָאװ ,רעירֿפ ןוֿפ ןדיי עטקירדרעטנוא רעקסנימ יד דצמ טכצמ רעד וצ ןעגנודנעוו עכעלנע

 ' .טַױצ ערעגנעל א ןעגנַאנעגנָא קסנימ ןיא זיא ףמאק רעד זא ,טזַײװַאב

 ןוֿפ תועידי להק רעקסנימ ןגעק ףמַאק םעד ןנעװ ןכעלטנֿפערַאֿפ רעטַײװ ָאד ליוו ךרא

 ןשירָאסעסַא רענרָאװדַאז ןיֿפ ןטקַא יד ןוֿפ ןעמַאסש עכלעוו ,1777 ןוֿפ ה*ד ,רעירֿפ רָאי םניֿפ

 ֿפ.ענדָארג ןעוועג זיא טרָאציז ןַײז סָאװ ,םוטנטשדיֿפ-סיורג ןשיװטיל ןיא טכירעג

 .רוקמ םעד ןגעוװ רעטרעוװ עכעלטע רעבָא טשרעוצ

 זיא ,לַאנובירט רעכילגיניק ךידא ןֿפורעגנָא שרעדנַא ,טכירעג עשידָאסעסַא רענדָאװדאז סָאד

 ןרעטנוא טכירענ סָאד .1764 רָאי ןיא יקסווָאטַאינַאּפ טסוגיױא ווַאלסינַאטס ךרוד ןרָאװענ ןֿפאשעג

 ןוֿפ ןָאזרעּפ יד טריטנעזעדּפער ןבָאה עכלעוו ,סרעלצנאק:עציוו ןוא סרעלצנַאק יד ןוֿפ ץיזרָאֿפ

 ןוא סרָאטַאגיטסניא ,סדעבַײרש ,ןראדנערעֿפער ,ןרַאטערקעס:סיורג ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ,גיניק

 ןוא טַאנעס ןכרוד עטמוטשַאב סדָאסעסַא 4 ,רעבַײרש:ןטערקעד ַא ,ןטנענער ,סרָאטַאגיטסניא-עציוו

 ייווצ רָאי ןוֿפ ךשמ ןיא טַאהעג טָאה טכידעג רענרַאװדַאז סָאד .עטכאילש רעד ןוֿפ סרָאסעסַא 2

 ,רעבמעווָאנ ןיא עטיירוצ יד--,טסוניוא ןוא ילוי ,ינוי ,יַאמ ןיא עטשרע יד :םישדח 4 וצ סעיסעס

 סָאד טָאה עיסעס רעדעי ןוֿפ םישדח ַײרד עטשרע יד ןיא .רַאורבעֿפ ןוא דַאונַאי ,רעבמעצעד

 ייווירּפ עכעלניניק ןוֿפ םינינע ,סעדנײײמעגנ עשיטָאטש ןוֿפ םיטּפשמ טימ ןעמדנרַאֿפ ךיז טכירעג

 רעטרעֿפ רעד .רעטינ עקידתונכש ןוא עכעלניניק ןשיווצ ןצענערג רעביא םיכוסכיס ןוא סעינעֿפ

 ןבָאה טכירעג םעד ןוּכ ןסולשַאב יד .ןטסינָאלַאק ןדֿפ םיטּפשמ רַאֿפ טמיטשַאב ןעוועג זיא שדוח

 פ,ןרילעּפַא טנעקעג טינ ןעמ טָאה ייז ןנעק ןוא ןכולשאב:םייס ןוֿפ טֿפַארק יד טאהעג

 7 תעזסמסאעס 6806ע,) ק- 40--48-

 ןוֿפ ,1471 'ונ ,ןטקַא עקיטַײצרַאֿפ ןוֿפ גנולמַאא ,ענליװ ןיא װיכרַא רעשיכולמ 8

 ,4--3 ילב 1777 רָאי

 ןלַארטנעצ רענליוװ ןיא ,...רעכיב-ןטקַא טקיצַײצרַאֿפ ןוֿפ גָאלַאטַאק ,ק סװעשט ַאברָא ג .נ 7נ9 9

 ,ריֿפנַײרצ ןוֿפ 8ש11--א31 זיז ,1872 ,ענליוו ,(שיסור) וויכרַא

 גיניק ןוֿפ ןבילקעגסיוא) רעטכַאַאב רעכיוה ַא ןעװעג זיא (6/:861ת03זטפ) רַאדנערעֿפצר

 ,ןעגנודנעװ ײלרעלַא ןוא ןלַאירָאמעמ ,תושקב יד גיניק םעד טרירעֿפער ןוא טכַארטַאב טָאה רעכלעװ ,(אּכוג

 ,גיניק םוצ ןעמוי-עגנָא ןענַײז סָאװ

 רעכיוד ַא ןעװעג הכולמ רעשיליוּכ רעלילָאמַא רעד ןיא זיא (105094+0ז) רָאטַא גיטסניא

 ,דנַא? ןיא ןטכירעג יד ןוֿכ ןרינָאיצקנוֿפ ןכעלצעזעג םעד רעביא ןכַאװ וצ ןעװעג זיא ֿבוח ןַײז סָאװ ,לעטמַאַאב

 יסיורג ןשיװכיל ןר:5 רענײא ןוא ןליוּבניורק רַאֿפ רענײא :סרָאטַאגיטסניא:טּפיוה ײװצ ןעװעג ןענַײז סע

 .סרָאטַאגיטסניא ערעדנוזַאב טַאהעג ןבָאה ןטכירעג ?ײט א ,םֹוטְנטְׁשריַפ
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 ןרֿפ װיכרַא. רענליוו ןיא טיהענֿפױא ךיז ןבָאה טכידעג ןקיזָאד ןוּכ ןלַאירעטַאמ עלַא טינ

 (?צס1סאט! 2040628) "ןלַאקַאטָארּפ עקיֿפױל. יד ןַארַאֿפ רעבָא ןענַײז ָאד .-ןטקא עקיטירצרַאֿפ

 ערעדנַא ןוא סענָאלקנָא ןנעװ ןשי:עכײצרַאֿפ עצרוק ןטלַאהטנַא עסלעוװ ,טכירעג םענרָאװדַאז ןוֿפ

 .טכירעג ןיא ןעמוקעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןעגנודנעוו

 םירוציק עטרילָאקָאטָארּפרַאֿפ זדנוא ןלייצרעד 1777 רָאי ןיא ןשינעעשעג רעקסנימ יד ןנעוו

 רעקסנימ ןוֿפ זיא עטשרע יד ;טכַארטַאב טָאה טפירענ רענרָאװדַאז רעד סָאװ ,סעגָאלקנָא ייווצ ןוֿפ

 יד סָאװ ,ילָאקָאטָארּפ רעקיֿפױל, רעד .ענָאלקנַאןנעק ַא זיא--עטייווצ יד ןוא להק ןנעק *ךמע,

 גָאט ןטשרע םעד ענדָארג ןיא ןרָאװעג טלעטשעגֿפיונוצ , זיא ,ןבירשרַאֿפ םיא ןיא ןענַײז סענָאלקנָא

 .*1777 רעבימעוװָאנ שדוח ןוֿפ

 טימ ןעמַאזוצ לַאנינירָא ןשיליוּפ ןיא סענַאלקנָא יד ןוֿפ לָאקָאטָארּפ םעד רעטַײװ ביג ךיא

 .גנוצעזרעביא רעשידִיי (ןוויטקערָאק עשיטסיליטס עכעלרַײמרַאֿפמוא עניילק טימ זיולב) רעיונעג א
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 ײהָאמ דוד ,שטיָאנַאמכַאנ ךורב ,שטיװַארעזײל הדוהי השמ תד ינב יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 לארשי ,שטיװַאנַאדַא המלש ,שטיויַאביײל ךורב שטיוװָאקציא םייח ,שטיװָאלעסָאו םוחנ ,שטיוװָאש

 רעד ןוֿפ ןוא ןשטנעמ עטושּפ ןוא תוכָאלמ:ילעב עלַא ןוא עי קיציא ,שטיוזָאקציא

 --עסַאמסקלָאֿפ רעצנַאג

 ,שטיררעלעדנעמ לעקנַאל ,שט'רוָאדיװשד לעכָאו ,שטיוװעלעקנאי ביײל השמ תד ינב יד ןנעק

 דלַאװעג טימ ןבָאה עכלעוו ,םישַאר ,ןדִיי ערפדנא ןוא שטיװַאנָאדַא קערעב ,שטיוװָאשויָאמ .בירל

 להק ןיא טּפַאכדַאֿפ ,עסַאמסקלָאֿפ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןשטנּוװ ןוא ןעמיטש יד א ,ןלַאװ ןָא ןוא

 תולווע ,םיפעמ-דלַאװנ ענעדײשרַאֿפ ןעירנַאב עכלעוו ,םויה דע יז ןטלַאה טכַאמרעביוא יד

 ,םינהנמ עלעוטיר ןוא הנומא רעשידִיי רעד ןנעק זיא סָאד סָאװ , 8 יד יבנל תושיננ ןוא

 --תד טעד ּפָא טינ ןיטולחל ןײלַא ןטיה עכלעוו ןוא

 םינהנמ ןדא ןצעזענ עשידִיי יד טקידלַאװעגרַאֿפ ןבָאה עטנָאלקעננָא יד סָאװ ,םעד ןנעוו

 ןקירדרעטנוא תולובהקה עטכַארטענוצ עקיטרַאנדײשרַאֿפ ךרוד ןוא דלַאװענ טימ זיולב ןשרעה ןוא

 ןבָאה ,להקה:ישָאר יד ,יײז :וניײהד יוװ ,טײקמערַא וצ ןריֿפרעד ןוא ןעלוװעַאב ,רענָאלקנָא יד ייז

 סָאװ ,תווצמ יד וצ רענָאלקנָא יד ןזָאלוצוצ טינ ןוא דלַאװעג טימ ןסױטשוצּפָא טייקטסיידד יד

 וצ ןוא ,ללּכה תֿבוטל קיטיײנ ןענַײז סָאװ ,תוֿפיסַא עשידוי יד וצ ,תד ןשידִיי ןיא טיהעגּפָא ןרעוו

 וצ :עוװ םעד דלַאװעג טימ ןכַאמרַאֿפ ןוא םיטש עַײרפ א ןרעדורַאֿפ יז ; להקה:ישָאר ןוֿפ ןלַאװ יד

 עכלעװ םיוא ,ןעגנוטָארַאב עמייהעג ,ללּכ ןֿפױא טקוקעג טינ ,םףיונוצ ןֿפור יײז ,טֿפַאשרעגריב דעד

 רדסּכ ףיורַא ןנייל יײז ;רענריב עלַא ןוֿפ ננַאנרעטנוא םוצ ךיז ןשיװצ טדערענּפָא טרעװ סע

 :רענָאלקנָא יד ןלעטש וצ תולדב ידּכ קר ןלָאצּפָא עקיטיינמוא ירא א ןוא םרח א רעטנוא

 .לעב ייז .ךַײר ןוֿפרעד ןרעװ ןוא ןתוכרטצה ענענייא םיוא ייז ןצונרַאֿפ רעטלענ עטנַאמעגנַײא יד

 יו ,תוסנכה ײלרעלַא דעביא ,עסַאמסקלָאֿפ רעד ןוא ?לּכ ןשידִיי ןוֿפ 8 םעד ןנעק ,ןעוועּתבה

 יד ןוֿפ ןזיצקַא ,תוקזח ענעדײשרַאֿפ ,סעקבָארָאק עשירחוס ןוא עשיֿבצק ,עשמרח יד ןוֿפ--לשמל

 ןעדועלכהרַאֿפ ,תוקזח יד רַאֿפ ךיז ןעמוקַאב סָאװ ,ןלַאטיּפַאק עקיטַײדַאב יד ןוא ,תוקזח עקיזָאד

 להקה:יסשַאר יד סָאװ יד אל זיא ,להק ןוֿפ תוֿבוח יד עגונ זיא סָאװ .ןתוכרטצה ענענייא ףיוא יז

 :סקלָאֿפ רעצנַאנ רעד ןוֿפ ןוא להק ןוֿפ ןעמָאנ ןיא תוֿבוח עַײנ ךָאנ יז ןכַאמ ,ּפָא טינ יז ןלָאצ

 תומרח סיױרַא יײז ןזָאל ,תושיגנ ענעדײשרַאֿפ ךרוד רענָאלקנָא יד קידנקירדרעטנוא ןוא ,עסַאמ

 יד ןענניוצ ןוא ,םיניד ןוא םינהנמ עלעוטיר עטידִוו יד ןנעק זיא סָאד סָאװ ,תוללק ןוא

 ענעדױשרַאֿפ ףױרַא ןגייל ןוא ןלַאצּפָא םינימ ײלרעלַא רעטנוא זנוצ יײז ןלָאצ וצ רעגַאלקנָא

 ןיא וליֿפַא רָאנ ,ןנָאלש ןוא רעזַײה יד ןקלַאֿפַאב ייז סָאװ ,נונעג טינ ?הקה-:ישָאר יד .ןפוֿביײלהפה

 םיוא ןַא ןלַאֿפ ,ץרא:ךרד ןטסנעלק םעד  ּפֶא טינ ייז ןטיה ,זיוה סטָאג זיא סָאד סָאװ ,אֿפונ לוש

 יד ןבָאה ייז--ענוק ןיא ןַײרַא ןצעז ןוא ןטייק ןיא ןסילשדַאֿפ ,ןגָאלש ,תולוק טימ רעגַאלקנָא יד

 יד תוללק ךרוד ןטלַאהרַאֿפ וצ ,תושיגנ ןוא ןטייקידרעװמוא יײלרעלּכ לוש ןיא ןָאטוצּפָא הּפצוה

 .רעד ײז טָאג ןביול ןוֿפ ןסילשוצסיוא ןוא תוליֿפּת עקידֿבוט:םוי ןוא עקידתבש ,עקידעכָאװ

 טינ טינ ןעמ ןוא םייהענ ןיא ןעננוטָאדַאב יד ּפָא ןטלַאה ,תוֿפיסַא ןוֿפ רעגָאלקנָא יד ןרעטײוד

 עסיודנ ערעדנַא ךָאנ ןָא ?הקה:ישָאר יד ןעוט םעד ץוח -- ,רעגָאלקנָא יד ןסיוװ וצ םעד ןנעוװ

 -- תורצ

 *.ןטסכעלרעיוֿפ טוצ יוװ גָאלקנ קנָא יד סױרַא ןטערט ןעמעלַא םעד ןגעק

 זא ה"ד ,:ענָאלקנָא:ןנעק רעד טימ ןעמַאזוצ, ננוקדעמנָא ןא טמוק לָאקָאטָארּפ ןוֿפ פוס םוצ

 ןינע סעד ןרא ןארַאֿפ זיא עכלעװ ,ענָאלקנָא דעטייווצ א טימ ןעמַאזוצ טכאדטַאב טרער ןינע רעד

 "וה ןרירוניֿפ עכלעוו ,עקירעביא יד ןוא תוכָאלמ א יד ןנעק ֿפהקה:ישָאר דעקסנומ יד דצמ

 ,גנודנעוו רעקידדעירֿפ רעד ןיא דעגָאפקנָא
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 ;עגָאלקנַא-ןנעק רעד ןוֿפ טלַאהניא דעטרילָאקָאטַאדּפרַאֿפ רעד זיא טָא ןוא

 .נָאט ןקיבלעז םעד,

 לנָאלקנָא

 לעקנַאי ,שטיװָאדיװַאד לעכָאי ,שטיװעלעקנַאו בײל השמ תד ינב יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 ,שטיררָאדיװַאד ירוא ,שטיוװָאשדיה קעציא ,שטיזוָאֿפלּוו טריה ,שטיוװָאשריה הילא ,שטיוועלעדנעמ

 ,טטירָאצעג יעיסװָא ,שטיוועשווָאמ בייל ,שטיוועלעַארזיא לכימ ,שטיווָאדיװַאד |+לאוי) לעוועי

 םייח ,שטיװָאשוװָאמ הילא ,שטיװָאנָארַא לכימ ,שטיװעלַאכימ לאומש ,שטיוװעלעַארזיא תיּתמ

 להקה-ישָאר יד ,שטיװעלָאדָאמ לעקנַאי ,שטיװָאדיװַאד ץענ ,שטיװעלעקנַאי ךינעב ,שטיװָאמַארבא

 רעד ןוא ןשטנעמ עטושּפ יד ןוֿפ ךיוא יו ,להקה:ישמש יד ,טעלּפמָאק םעדינ ןוא ןטלַא םעד ןוֿפ

 -- קסנימ טעטסעואמ רעכילניניק ןַײז ןוֿפ טָאטש רעד ןיא עסַאמסקלָאֿפ

 ןיא ןלעװ סָאװ ,תוכָאלמ-ילעב רעקסנימ ,ןדִיי עטּפָאכ רעטעוועטנובעצ דעצנַאג רעד ןנעק

 --קידלוש רַאֿפ ןזיײװסיודַא ךיז סעצָארּפ ןוֿפ גנַאג

 ןלירו רעייז תמחמ ןוא עיציבמַא בילוצ זיולב ,ןענַײז עטנָאלקעגנָא יד סָאװ |םעד ןנעוו}

 טימ ןעמַאװצ דלַאװעג סימ ןלַאֿפַאב רָאו םעד ילוי ןטֿפניֿפ םעד ,להקה-ישָאר ןײלַא ןרעוװ וצ

 להקה-ישָאר ענעבילקעגסיוא ןֿפוא ןכעלצעזעג ַא ףיוא יד ןוא להקה:רדה םעד סָאלש ןוֿפ רענלעז

 ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,ףוסל .להקה-ישָאר סלַא ןֿפורעגסיױא ןײלא ךיז ןוא ןבירטעצ ןוא ןגָאלשעג

 יסיורג ןשיװטיל ןרַאֿפ טכירעגנ ןשירָאסעסַא סטעטסעיַאמ רעכעלגיניק ןַײז ןוֿפ טערקעד רעד

 םעד ןוֿפ עיּפָאק ַא ןוא ,רָאי 1777 ינוי ןט11 םעד ןרָאװענ ןנָארטעגסיױרַא זיא סָאװ ,םוטנטשריֿפ

 יעגנָא יד ןרָאװענ טננַאלרעד ןֿפוא ןכעלצעזעג ןֿפױא ןוא ןרָאװעג ןזיוועג זיא טערקעד ןקיזָאד

 יד טנָאיענכָאנ ,רעזַײה יד ןלַאֿפַאב ןומהב ,טײקנסיבדַאֿפ רעקרדתונשקע ןיא ,ייז ןענילז ,עטנָאלק

 טזָאלענוצ טינ ,טעשטעלטקעצ ןוא ןגָאלשעג ריז ,רעטרע ענעדײשדַאֿפ ןוא ןסַאג יד ףיוא להקה-ישָאר

 ןוא ןרעַײטש עשלהק יד ןוא תומרח יד טיהענּפָא טינ ,סעיצקנוֿפ עשלהק יד ןריֿפוצסיוא יז

 :סיורנ ןשיװטיל ןוֿפ ןטערקעד עשירָאסעסַא יד ןגעק ןטייקכעלצעזעגמוא ליֿפ ןעגנַאנַאב ןענַייז

 ןיא ןיד-תיב ןשידִיי ןרַאֿפ יז טימ ךיז ןטּפשמ וצ ןעננּוװצענ ןבָאה עטנָאלקעגנָא יד ; םוטנטשריֿפ

 טימ ךיז קידנענעכער טינ ,ןעמעלַא ךָאנ .תואצוה עקיטַײדַאב להק טֿפַאשרַאֿפ ןבָאה ןוא ענליוו

 סָאװ ,ןיד:תיב ןשידָלי רענליוװ ןוֿפ טערקעד ןטימ טינ ןוא טכירעג ןשירָאסעסַא ןוֿפ ןטערקעד יד

 רעד ַײב רעהֿפױא ןָא ךיז קידנטלַאה ןוא ,טערקעד ןשירָאסעסַא םוצ טסַאּפעגוצ ךיז טָאה

 טינ ןוא להקהישָאד יד סֿפדורעג ןוא ןנַאלשעג זיולב טינ יײז ןבָאה ,טײקנסיברַאֿפ רעקיבלעז

 יז רָאנ ,םינהנמ עזעיגילעד עשידִוּו יד ןוא םישָאר ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןריֿפוצסיױא ייז טזָאלעגוצ

 יּפָאדַא ןבָאה ,?וש רעקסנימ רעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,ויכרַא סלהק םעד ןלַאֿפַאב ךיוא ןענַיַײז

 ןוא ןדיּפַאּפ ײלרעלַא ןוא ןטיװק ,תונובשח ,רעכיב עלַא ןעמונענוצ ,רעסעלש יד טקַאהענ

 םוצ סָאלש רעקסנימ ןיא ןגָארטענקעװט סָאד ןבָאה ןוא ,ןעוועג טרָאד ןענַײז סָאװ ,ןטנעמוקָאד

 יד ןבענענּפָא טינ ןבָאה ייז .ןליו רעיײז טול ,ענעדײשרַאֿפ ןבענעגקעװַא ןוא קינטסעמאנ רַאה

 םינמאנ יד ןעגנורעלקרעד ןייק ןבעג טלֿפװעג טינ ןוא תומדח יד טיהענּפָא םינ ,תוס:כה:עקבָארָאק

 ןלָאצּפָא טנעקעג טינ טָאה להק סָאװ רַאֿפ ,הביס יד ןרָאװעג ריז ןענַײז רעבירעד ןוא ,להק ןוֿפ

 ןוא תוֿבוח:ילעב יד ןַאי ןקיליײה ןוֿפ אנח רעד וצ ןנָארטנַײרַא ףרַאד להק סָאװ ,עטַאד יד ַיס

 ןבילברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,םוֿבוה יד ַײס ןוא ,ןטערקעד-:רידיווקיל יד טימ םּכסה ןיא ןטנעװװנָאק יד

 ...תומרה יד ןטיהּפֶא טינ ,עקבָארָאק ןוֿפ תוסנכה יד ןגָארטנַײדַא טינ םעד תמחמ .ןטיוזעי יד ךָאנ

 .כרודַא טנעקעג טינ ךיוא להק טָאה ןטנעמוקַאד סלהק עלַא ןוא רעכיב יד ןעמענוצ תמחמ ןוא

 עקיבלעז יד טָאה םעד ץוח .טמיטשַאב טָאה טערקעד רעד סָאװ ,גנושרָאֿפסױא יד ןריֿפ

 יד שדוח םעד ןט1/ םעד קידנלַאֿפצב ,תוכָאלמ.ילעב רעקסנימ ,ןדוי עטּפָאכ עטעוװעטנרבעצ

 םעד רעמעלַאב ןוֿפ ןֿפרָאװענּפָאדט טָאה ןוא להקה:ישָאר יד טענרהרעד טינ רעיש ,לוש עטיררר

 יד ןבענּפָא ,להק ןוֿפ ןעגנונעדרָאדַאֿפ יד ךיז ןֿפרַאװרעטנוא יי טינ ןבָאה ייז .להקה:שמש

 ,לוש ןיא להקה-יטשָאר יד ןַײרא טינ ןזָאל ןוא עקבָארָאק ןוֿפ תוסנכה



 ןװיכרַא רענליװ יד ןוֿפ 64

 סױרַא ןטערט םישעמ עקידרעװמוא ןיא ןטיײקיטכערענמוא ױלרעלַא עכעלנע ןוא יד ןנעק
 ,"ןטסכעלרעַײֿפ םוצ יװ רענָאלקנָא יד

 1 א
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 .טערקעד יד ןיא ןכוז טֿפרַאדעג ןעמ טלָאװ סענָאלקנָא יד ןוֿפ לרוג ןקידרעטַײװ םעד

 ןעמ עסלעוו ןיא ,טכירענ ןשירָאסעסַא רענדָאװדַאז ןרֿפ (220400018 460/61סזטז) ןלָאקָאטָארּפ

 עקיזָאד יד טימ רעכיב יד .ןינע ןדעי ןיא טסירעג ןוֿפ ןסולשַאב יד ןבירשרַאֿפ ךעלטנייוועגנ טָאה

 רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג ײז רעבָא ,טיהעגֿפױא עקַאט ךיז ןבָאה טַײצ רענעי ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ

 .עװקסָאמ ןיא !סעקירטעמ רעשיווטיל

 דנורנ ןֿפױא ןלָאז דנַאברַאֿפ-ןטַאד ןיא רעקירָאטסיה עשידִיי יד זַא ,ןעווענ יַאדּכ טלָאװ סע

 םעד ןוֿפ לטיּפַאק עװַאקישט סָאד ןקעדֿפױא עקירטעמ רעשיווטיל רעד ןיא ןלַאירעטַאמ יד ןוֿפ

 רעשידיר רעד ףיוא ה"י ןט18 טֿפלעה רעטייוװצ רעד ןיא ןעגנַאנעננָא זיא סָאװ ,ףמַאק ןלַאיצַאס

 יעסַאמסקלָאֿפ ןוא ןשטנעמ עטושּפ ,תוכָאלמ-ילעב, רעקסנימ ןוֿפ *טנוב , םעד--עטיל ןיא סַאנ

 .להק ןוֿפ םיֿפיקּה יד ןנעק

 עקירטצמ רעשיװטיל רעד ןיא ןטקַא ןוא רעכיב יד ןוֿפ גנובַײרשַאב יד ,יקצישַאטּפ .ל .ס עז 0

 רענרָאװדַאז ןוֿפ ןטערקעד יד 'דנַא ןשיװצ טכַארבעג ןרעװ ָאד ;13/ *ז ,18 7 גרוברעטעּפ ,(שיסור)

 ."טנוב , רעקטנימ ןוֿפ ןינע םעד עגונ ןענַײז סָאװ ,1779--1778 ןרָאי יד רַאֿפ טכירעג ןשירָאטעסַא



 איל אירויכדרא

 (קרָאי-ינ) יקצַאש ֿבקעי ר"ד ןוֿפ

! 

 ןלױּפ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג ַא ןבַײרשנָא ןגעוו 1820 ןוֿפ ףורֿפױא ןַא
 ןַא ןזיװַאב 179202018 כ"א טֿפירשטַײצ רענרעבמעל ַא ןיא ךיז טָאה 1820 רָאי ןיא

 קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ֿבושי םעד ןוֿפ עטסישעג יד :;ןבַײרשנָא הוּכמ ןדִיי עטנרעלעג יד וצ תורֿפיוא,

 .8 תוא ןַא טימ טעמתחעג זיא ףורֿפױא דעטנאסערעטניא רעייז רעקיזָאד רעד .*דנַאל ןשיליוּפ ןיא

 זיא סָאד :180/ ןיא סיורַא ןליוּפ ןיא ןדִיי ןגעװ ךוב עטשרע סָאד זיא ,טנַאקַאב יו

 רעקיזָאד רעד בילוצ .הסעק;8ש8 0 ?ץסגסמ 1 28:41268 סיקצַאש ט שּועדַאט ןעװענ

 יוװ ,סעקינָארכ עשיערבעה עקינייא ןוֿפ ןענניצעזרעביא עשיליוּפ טלעטשַאב יקצַאשט טָאה טעברַא

 .א"א "הלוצמ ןוי,

 רעשידִיי א טימ) לַאנינירַא ןיא רעביא ָאד םיא ןקודד רימ סָאװ ,ףורֿפױא רעטנַאמרעד רעד

 רעכעה טלעטש רבחמ רעד עכלעוו ,ןליױּפ ןיא םידמול עשידִיי יד וצ טרילעּפַא ,(גנוצעזרעביא

 ןעלמַאז וצ ןטעדטוצ ןלָאז ייז זט--טייקשידִיי ןוֿפ טֿפַאשטנעק עגונב -ןדִיי עשידנעלסיוא. יד רו

 ןרעטיײרב ַא טנידרַאֿפ ףורֿפידא דעד .,ןלױּפ ןיא ןדִוו יד ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ ןלַאורעטַאמ

 ןזיב ןלוּפ ןיא ןדִיי ןנעװ רוטַארעטיל רעד ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,תועידי יד ןוֿפ ןַײש ןיא זילַאנַא

 .גנושרָאֿפסױא רעדנוזַאב א רַאֿפ ןינע ןַא זיא סָאד רעבָא ,1820 רָאי

 06462684 40 טס2סתמָצסה 12:26116סװ ט241646ו תג 02

 ן1151+סזצו 24:016522/2ת12 !ט4ט 12:2618416480 שש אזג/ט מס0154!זמ.

 (307 !ט0 121861521 06 תוסקהתונסוםץסה 024506/ 2210165242!} וע אזגוט ןץס}15או/ 1

 102 קצ2ץשש11616 (0 2?ס:ץסמ 2נפ!סזץה ןק01542 רעפקסזתומג) 00 24084!120165 טפ:ץ0

 } וםמעסמ, 8 ק028156} קס006/520ת6 06 1622101:6124 1/. 1 ם85662006; 264צ} 102 28 02250װ6

 128211016128 6/. 1526 |ט6 קצ1 28:420 יא 2/3וט ןקס19/!תג ט2זמ020מץתג: 8 םסוטס 00 16:21ט

 קס154:690 ץזצעסצנֶע; ןצעץמ1ס5! 28182 קסטת16 2 5088 10161618056 8212:/02 } 1521 184

 םס הסמזםעפאט, 184 1 2 2160016044 מס 2ץס0סשפעט, 0?2440/2 610161610056 512:202:6 ןךק2

 1316 0689 ק08:06 ן;01541600 !טסט 1 תמסשק 2140, 22 40144 22080062!; 228 ט6

 0202, 26מ וע תנממס5/6:6 5000108 245149 1 קנפזמ 1601! 10166 22ק/58םץעסם : 184 0285ט

 קזעץסעסנ8 59601620 00 קס19/1620 {;ץ8/ט, 1840 162 1 42! זס2םעסמ 212/0שץעסה טץק820/0װ6ש

 2:018ת/ 2ז1010ש6, } ?גםסש, 1 9600108 56000064 2100 102םץ08 טט016716268

 28642100146 516 1ץ140 טץק202, 26 2 קסומ1042ץ ל+ץֹוט טס2סמַעצסמ |ט8ט 12:261511690,

 וש 2(ס0זץסמ אזצ ק01841 124 00211:ט16, 3 1600/27 ו/ץ1802016 וט 2100, וע 02צ/18ת1ט, קנ52תוט

 } זסלזמץ912ם10 6816 2016 ק6028, 1 040 2298:28/02םץסמ ם266+ 2ץ006/ 284 216816ץפ2ץסם

 וצ תסמזגעפאוזמ 162ץאט 1 יא קזגש20ת 2ץ00694108 584 ןקסס2ץזעטט3מ3: 2260216126 514 10160,

 קסוט48/28/מ, ק01/2603, 014 62690 2406 2 +ץסה טס20תעסג קס152108 12:8611ס6 00140 םופ

 ת8נקב8/: 1115:סזָצ1 221/01652424412 !ןט4ט 1ע4:+861541680 שש {ז8!ט

 ןק 018 81 .
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 אוטטע!מלצ {ס תנהזמפ 1 021602024/:16 1802, 2ג|םסש!סזג 160 218:סזץ8, ק1524ס} 12:86-

 1168 םנ6 +ץואסמ} 510 קצ2עפ!ט231 פושס16/ וט18זע 28018ח, 816 0182 סםעזָצנֹנֶע ת4026 68ֹוץ

 ת!סוא1800ז06 215/ס0ז/1 קס15416ץ, |ט 2 רוא1200/06 {סתג זמססמֹוסְעֹכֶע קס1615:421: 2 6

 82026811016 21616006 ס?עמָצ 1 60161616 6021618, 1406 קז20440616 851 2|!ט0 2801586 6

 טזמ1611,/ 2/00 162 2881600211 2 52168581216/ יעץצססטעשש2140 ת162/מ1001, ט1810602!סע} 2 001602-

 ת680 10026 281/206012.-- 1216 וע160 1212461114 ט020מץ, 16תג פ6ש0ס1ז ןקק12000046זג 02161סת

 םוס:ץ!;סט}צ 516 ע0216023! 6{1/ 216: תםב 240/6/ 514 ט10421/ 1 וטץעסםסשש2!) 216 2

 מ081ס} 1:016 פ6/016 101602} 607216100152122ת01 ט216810161461:6. 100 {סקס 40102/6 6

 } ?0 זמס2ם4: 26 165מ} {8 0::21זץעג 2 400:8 תבקופגמ םָצ!ה זץֹוץאב, 1681ומע 24תוצ 8

 ּש 50816 421ץ 1 סעץמצ 5448 1880 21601440ז06, קָצוּבֹכק 22:020 קס523/102ת24 1 41ג 0

 זגסע!גכ} ת16:0814 ןק;52240סזגט ןק;002 8!השצ 1 2012356 ק16216286 ןקזעץ81656.-- 2 זעסמ 0

 קצ?אסקָאמ 1 קסוטס4ס60 81016ץ524 046266 ת801546 00 טס20םץסם 12ז86111060 קז266816002181סז0}

 בע 40 ט2ץ460280501 200/0016 108 ט62496 1 3020884 קז8000011056, 10 165? 00 ק0523412

 1 2016/2ם'2 רע 5?ג:ץעסמ 12:861101102 קק1501808 1 125168208 וש 68!ץתג !ז2!ט 2 םבוטסז 1 4

 םז8ת108, ט52ץ56410מ 5262680106 40 ז{ס} ם!5?סזעג 561498124סץסמ 816, ו/32/54/108 882ת2020-

 םָעסמ 08/ שצקבסע2סש םבץס8שת!סןפ2ץסמ 1 81252ץס08 סעץתסשש 288!סזװץסג 1. 1. ק, 8 6

 4סקנ=זס 26018ת6 1 שס0!ט8 02493 טמס12448068486, םע!ָץֹסֶק 0051246602םץעת 2202560 0

 ט1026ת:4 קס40ממסע 2150זע1: ס 22/01652/2ת/ט !טסט 12:861581680 שש 1681ט קקס15/זת.

 5000216ו68ת0 8516, 26 ט026ת1 1212461101, 012 4!5ש} 61458620 1043, 018 טשץ8סמצס32

 2 ם:סק81מ1601 פ600168 קסקז2608140ש, 85!גושמץסה 8/00 2 טז01616:00801, 2100 2 ק06!185ש2מץסה

 ט:2686ו6, קצלץצנגַּב 0080020 16 1מס14 086266, 1 6/62004 14 28 542426ש40 00 לסמ0

 תם2ק152012 621618 124 ט2ץ:6028090.
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 (,18202018 101588", {.טסש, ז. 1820, (0:ט02168, +. 110 קט. 308--311)

 גנוצעזרעביא

 ןשידִיר ןוֿפ ֿבושר םעד ןוֿפ עטכישעג א :ןבַײרשנָא חוּכמ ןדִוי עטנרעלענ יד וצ םורֿפױא

 ,דנַאל ןשיליוּפ ןיא קלָאֿפ

 טָאה ,דנַאל ןשיליוּפ ןיא ןטַײצ עגנַאל ןוֿפ ןיוש טניוװ סָאװ ,לארשי קלָאֿפ סָאד יוװ ױזַא

 װַאלסעלָאב ןוֿפ (עטכישעג עשילױּפ יד טנָאמרעד סע עכלעוו ןנעוו) סעינעליזוירּפ ןעמוקַאב ןיוש

 רימיזַאק ךרוד ןרָאװעג טרעטײרברַאֿפ דעטעּפש ןענַײז סָאװ ,עדעדנַא ןוֿפ ןוא ןקידוװעמעש םעד

 זיא ןסיודג םעד דימיזַאק ןוֿפ ןטַײצ יד רַאֿפ ןיוש יוו ױזַא ; םישרוי ענַײז ךרוד ןוא ןסיורנ םעד

 םעניא ןעמוקּפננָא שירֿפ ןוא :דנַאל ןשיליוּפ םעניא טרעמרַאֿפ קרַאטש ןיוש ןעווענ קלָאֿפ סָאד טָא

 םרוא ןב-ירש ןוא ןענעייל ןוֿפ טֿפַאשטנעק יד ךיז טימ טכארבעג רעכיז סע טָאה ,דנַאל ןשיליוּפ

 טיהע:ּפָא קידרענרָּפז סע טָאה שינעטנעק יד טָא .שטַײד ןוֿפ שידְיי פיוא ךיוא ןוא שיערבעה

 ןעק ןעמ ;ןושל ןשיליוּפ םעד ןוא קלָאֿפ ןשיליוּפ םעד ןשיווצ תורוד ליֿפ יױזַא קידנבעל ,טציא זיב

 טַײצ יד :ןבירשרַאֿפ ןבָאה טינ סע לָאז ענַײז ןטֿפירש ןוא רעכיב ליֿפ יד ןיא זַא ,ןקֿפס טינ רָאנ

 ןיא ןשינעעשעג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ סעטַאד יד ךיוא ןוא ,דנַאל ןשיליױּפ םעניא םוקנָא ןַײז ןוֿפ

 ענעדײשרַאֿפ רעדָא ןטײהַײרֿפ ענעגײא ענַײז ,ןרַאה ןוא ןגיניק ןוֿפ ןטיײברעביא יד ,דנַאל

 .ןעננוקירדרעטנוא

 קלָאֿפ םענוֿפ עטנרעלעג לרֿפ וזַא ןשיוװצ ןוֿפ סָאװ ,ןרעדנּוװ קרַאטש רָאנ ךיז םרַאד ןעמ

 ןבעל עצנַאנ סָאד ןעגנעדברַאֿפ יז ןּוא דנַאל ןשיליוּפ םעניא עֿפשב ןַארַאֿפ ןענַײז סָאװ ,לארשר

 רעמ רַאֿפ ךיז ןענעכער ייז ןוא הריקח ןיא ןוא ןביירש ןוא ןענעיײל ןיא ,ןטֿפאשנסיװ ןיא סרעייז

 עשידנעלסיוא רד רַאֿפ וליֿפַא םיניד עשידִוי יד ןיא ןוא ךַאדּפש רעשיערבעה רעד ןיא טנװַאהַאב

 עטנרעלעג יד טָא ןוֿפ רענייק סָאװ רַאֿפ ,ןרעדנּוװ ןכב ךיז ןעמ תדצד ,רעביא רזח ךיא ;ןדִיי

 ןוֿפ ֿבושי םעד ןוֿפ עטכישעג יד :;ןבירשעננָא םינ טציא זיב טָאה ןדִיי עשיליוּפ

 .הנַאל ןשיליופ ןיא קלָאֿפ ןשידוי
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 סָאװ דִוו רעד לַײװ ,טעברַא עראבקנאדמוא ןייק ןוא עלֿפש ןייק ןעווענ טינ טלָאװ טָאד

 ,רעדירב-סנביולנ ענַייז רַאֿפ רָאנ טינ טכאמענ טנידרַאֿפ ךיז טלָאװ עטכישענ יד ןבירשעגנָא טלָאװ

 ,עטכישענ רעשיליוּפ דעד טנַאקַאבמוא ןענַײז סָאװ סעטַאד טקעדעגֿפױא ךיוא רשֿפא טלָאװ רע רָאנ

 לַאֿפ ןכעלקילג א ןיא רע טלָאװ רשֿפא ןוא ,טקיטֿפערקַאב רעמ ךָאנ עטנַאקַאב יד טלָאװ רע רעדָא

 ,ןבַײרשרַאֿפ טנעקעג טינ רעדָא ןבָאה תוֿבא ערעזדנוא סָאװ ,ןעוטֿפיױא עסיורנ ןוא ןטַאט ךס ַא

 טעוועטארענ ,טײקנסעגרַאֿפ רעטלמישרַאֿפ רעד ןוֿפ ייז קרדנעמענסיודַא ,טזָאלדָאװרַאֿפ ייז רעדָא

 קיסַײלֿפ ןַײז טימ ךיז דִי רעטנרעלעג אזא טלָאװ ןכב -- .ןייג ןרָאלרַאֿפ ןקיבייא ןוֿפ רשֿפא

 .סיוא ןוא ןדָאװעג ןריובענ זיא רע רעכלעוו ףיוא ,דרע רעד רָאנ טינ טכַאמעג רַאבקנַאד קרעוו

 וצרעד .רעקירָאטסיה יד ןשיוװצ ןעמָאנ ןַײז ןקיבײארַאֿפ טנעקענ ךיוא טלָאװ רע רָאנ ,ןסקַאװעג

 ,קיטירק טימ ןרָאװעג ןבירשעגנָא טלָאװ עטסישעג יד טָא ןעוו זַא :סָאװ טָא ןבענוצ ךָאנ ןעמ ןעק

 ,טנַאקַאב טינ שרעדנא ץעגרע ןוֿפ ןענַײז סָאװ ,ןטַאט ןוא סעטַאד ךיז ןיא טאהעג טלָאװ יז ןערד

 רעביײרש םעד ןעננערב טנעקעג יז טלָאװ רַאֿפרעד ןוא ןעמונעגֿפױא ןרענ רעייז יז ןעמ טלָאװ

 :רעטנוא ךיז ךיא בָאה ןוויטַאמ ןוא תוביס יד בילוצ--.םוד םעד ץוח א ,ץונ ןלעידעטַאמ ןשּפיה א

 ןוא קדעמֿפױא דעדיז ןעיצ וצ רדּכ .ןדִיי עטנרעלעג יד וצ פורֿפױא םעד טָא ןבַײרשוצנָא ןעמונעג

 עשיריי עטלַא יד ןיא ןעלמַאז ןוא ןכוז וצ ה'ד ,טייקיצונ רעד וצ טײקיסַײלֿפ עטנרעלעג רעייז

 קיטכיװ ןענַײז סָאװ םיטרּפ עלַא דנאלסיוא ןיא וליֿפַא ןוא דנַאל ןצנַאג ןיא םירֿפס ןוא ןטֿפירש

 ,ןשינעעשעג ערעטנענ ןיֿפ ןוא עכסטלע יד ןוֿפ סעטַאד עטנכײצעננָא עֹּלַא ,עטכישענ רעד רַאֿפ

 ןוא ןבילקענֿפױנוצ ןעוועג ןטלָאװ עלַא יד ןעװ טשרע ןוא ,ל"גדא ןטַאט עכעל: נייווענרעסיוא

 אזא ןַיז וצ רבהמ 'וורעזער רעקידננונעגנ ַא ןעוועג ייז ןטלָאװ ,טַײצ רעד טול טרדסענסיוא

 .דנַאל ןשיליוּפ םעניא לארשי קלָאֿפ םענוֿפ ֿבושי ןגעװ : עטכישענ

 .סיורַא ײדּכ ןוא טַאטש םענעגייא םענוֿפ םור ןבילוצ ןלעװ ןדִיי עטנרעלעג יד זא ,ףָאה ךיא

 ערעויז טימ רעדָא טמירַאב ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעײגרָאֿפ עדעייז טײקנסעגרַאֿפ דעד ןוֿפ ןעמוקאבוצ

 םורֿפױא םעד טָא ןעמענֿפױא ןרעג ,ןעמדנרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ ,ןטמַא יד טימ רעדָא ,ןשינעטנעק

 ,קרעוו קיצונ ַאזַא ןבַײרשוצנָא קיסַײלֿפ זַײװנָא ןַא רַאֿפ ןעמעננָא םיא ןלעװ ייז ןוא םענַײמ
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 םעניא לייטנָא ןשידִיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד

 1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא
 06010161(2 512/0286סתמץס8) 'טעטימָאק ןשידִיי םעד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ

 ?:סוס801} 160ז1:61ט 512ע0224/0ממץסת
 28 (סצטסת:4 1830. אי 6

 ןעזסעס}18 020|ת8 וטע2828 !;סזגטתנ;ט|ס 066266 !. ת. 9/סןמצע/ 2 0214 20 (נזטסמוה

 ס. ז+ יט 140:6} 2402, 2כ} 0026016016 ?2ץססתת קז200084412, 1ט1082:604 1 ס08מץ;2מוב

 טע52611:108 1866/6506 וש 0481 50018160206 06 1090 2162ץ} ט?ץ548486 כץ 110810, 11626 ש זץחג

 028516 ט2/015 542:022א,סממץסה 40 קסססקמעסמ קספ!ט9 /16166 818!ץט} 516 16012ע516-

 קספ!8מסשנסמס ק12610236 1. ה. /ץלמגת:

 1)  קצםשס 110126528 וש 12280ת 16001607ת61 91ט81406620501 4020212 548028/0תמץג

 28:זת00086 516 1800 םהועס+ וע 601 51012660706-

 .(רעירֿפ עז) *1831 ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןשיליוּפ ןיא ןדִיי יד, יק צַאש .י ר"ד ןוֿפ !טרַא םוצ תוֿפסהה }1

 ןיא ןרָאװעג טעדליבעג זיא (1:010116+ 548:022/סתמץסמ) *טעטימָאק ףעשידִיי, ג"ַא רעד 2

 עלַא ןטכַארטַאב וצ קיטַײזלַא קעװצ ןטימ ,1825 (ינוי ןט3) יַאמ ןטס22 ןוֿפ לעֿפַאב ןטסכעהרעלַא ןטיול ,עשרַאװ
 ,יקסװעלַאז יצַאנגיא רָאטקעריד רעד :טצדליבעג ןבָאה טעטימָאק םעד .ןלױּפ ןיא ןדיי יד עגונ ןענַײז סָאװ ,ןגַארֿפ

 יַאב, ַא טריטסיסקע טעטימָאק םַײב טָאה הזל ץוח ;יקציװטיװ .ס רָאסעֿפָארּפ 'ועג רעד ןוא יקסנישַארק ףַארג

 :ןדִיי ןוֿפ סיואכרוד ןענַאטשַאב ןיוש ןענַײז סָאװ ,(ןכַאדידנַאק 5 טימ) רעדילגטימ 5 ןוֿפ =רעמַאק-סגנוטַאר

 ףסוי ,רעגײא ןָאמָאלַאס ,ָאע7 דלָאּפָאעל ,רענזָאּפ ןָאמָאלַאס ,שַאנַאי .י ,רעגניטע-יקסוװַאר .מ ,ןָאסגרעב בקעי

 .'ד ט ר---.גרעבסקילג ןעװעג זיא רַאטערקעס ;ץילּפעט ןוא ןרעטש םהרֿבא ,םַאטשרעבלַאה .ח ,ןײטשּפע
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 2) 26 2421 20:23508/1 2 1680 ק0260162:4 /6 :8201שעץחג עזפ}ט 40 054ט 1 4

 זסושמוס 04 שמסאט ! 40 שסאט {ש, 283 400:00001מ16 51ט2ץ11 זש 8זזמ180/ ז2ץ תנפ10ה. 1601
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 סתנו ע024220ו61 8240ט, 2402 (00026 ןס52026 086116|) 04626סז8 ע/12501ץסת 801806.

 ((:סמזועטתמ 1.0121018)

 176 ינ ,18230 רעבמעצצד ןט0ס28 ןוֿפ גנוציז

 ,גירק רַאֿפ 3.ר.ק רעד ןוֿפ ננודלעמ יד טימ טלייט תונומא יד רַאֿפ עיצקעריד ענײמעגלַא יד

 יד רעהענ סָאד ןעמעוו ןוֿפ ןרעװ ןעמוקַאב לָאז סע זַא ,טרעדָאֿפ יז ווו ,י"ד רעבמעצעד ןטס26 ןוֿפ

 'םוי ןיא ןטפעקעג רילרעלּכ ןריֿפ ןוא ןעווהלנע.לעב וצ ,ןטעברַא וצ ןדִוי רַאֿפ שינעביולרעד

 עכלעזַא רַאֿפ ןדִיי יד טַײצ רעד ןיא ןצונוצסיוא ןעניול ךיז טעװ סע טַײװ יוו ,נעט עקידֿבוט

 ,ןטסניד

 :םונומא רַאֿפ .ר .ק רעד ןנײלוצרָאֿפ טמיטשַאב טרעװ סע

 .רַאֿפ וצ ךיז טײקיטײנ רעקידלַאװנ ןוֿפ ןלַאֿפ ןיא ןדִיו טביולרעד ץעזעג סהשמ זַא (

 .געט עקידבוט:םוי ןיא וליֿפַא ןטעברַא טימ ןעמענ

 ןזיב דנַא םענעניײא רעיײז ןיא שינעביולרעד עקיזָאד יד טצונעגסיוא ןבָאה ןדִיי זַא (2

 קיליװַײרֿפ ןבָאה ייז ןעוו ,טרעדנוהרָאי 10 ןזיב טרעדנוהרָאי 1 ןיֿפ ךיוא יו ,טרעדנוהרָאי 1

 ןגָאז וצ סינ טכַאמ ןײק ךעלטמַא טָאה טעטימָאק רעד םנה .ןעײמרַא עשימיור יד ןיא טנידעג

 ,דנַאל ןיא ענאל יד טכַא ןיא קידנעמענ זַא ,ךָאד רע טניימ ,ןרֶיי יד ןוֿפ ןסיווענ םעד רעביא

 ןוא לילוו םענײמעגלַא םעד בילוצ ןטעברַא ןוֿפ םיֿבוט.םימי יד תמחמ ןנָאזּפָא טינ ךיז ייז ןלעװ

 רעמ טימ ךָאנ רשֿפא) רעדָא ,גנורינער דעד ןוֿפ לעֿפַאב םעד רעדָא ןנלָאֿפ ןֿפוא םעד ףיוא ןלעדו

 .םינבר עקירעהעג יד ןוֿפ ףורֿפױא םעד (קשח

 (רָאטַארוק ןוֿפ וװיכדא)

 209516426216 2 0 5?ץ02814 1

 נמ 3

 8808 !;2:000ש8 8(1ןו/ץ2528 006218180 5109280501 קסשס466 6018020מץ08 {ט יש עסק}}

 קס08מ16ת 102618 (201ט08000541690 2 6. 30. 2. תמ. קע260512ש6!סמץסמ, 260224120 0182 12 ןט2

 ועפט?;ט קס04ת:2 512:028/0מתץסמ 2 44. 1.811528 ןק1262 060צ2184 220 112ןטץ2526} 2 4.7

 (ג:0214 ז. 2. 0203|תמ!סתסתג 2081210, 12 |ט0 544/028!סתמץ, קסתנמותגס 0ק12+} {0;6,6

 1556 סטס6614224מ} 2416266 40 2002:011 זטסםסזמעסמ 1 51:22} 26201602609008, ק01608 2.0ת01-

 {610ש1 518:024/0תמץסה קס48216 פשעסמ זמץֿפו, ןגצמ}צ 821/6016} 28086016 1 ט2/6 2102884 4

 542:022/סממץסמ 40 51ט2ס} וטס19ע0061.
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 2 02856:8 04וץ426 04 15!ט 224686מ10ם8ץסמ ק12554460, 1016 ו/140268נט 516 1620 2 !ט6-

 תס3018 02/26501405884 00146 584 םה ןקקז26524040216 שץ9040ו08! ןקז2640 ק/סן646 סקס 2ת16816ת/ט

 516 2 12מ 100180078, 16410400/8212 518102880ממץסמ, 410:/ 282/0ט16 516 שש 163 8286.
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 6,(ׁ,  ! 66ן81:0 יא6 652ע51410 8600108 |קז80808) 160101461 2118! 614216 םה 1602

  186קז6626} סע} ןק62016} 08181602מ6)} ע6?סזתגָ} !ט0ט 126861841620, שפקסזממובמצ קעס}641

 +ץו;ס ן6688 2 026801 16} ו/161616} 6810201 1 טשצעזתגק8 040 2טקס1ת16152620 פאט!;ט 12מצ

 . 2346טט5281416 1ממס 8101 161 161סעזג} ן60806265816 זתסַעוע םָצ6

 (1666מ8 285208 12602026280 קק;ס|ס;4ט ןס56 442 5802 ן8;2 2. סס}טס םס שפע {

 סמעיא246!/ 861620וט8מ7 60 16000158128 סקוטססט ()ק810ו/541ס80 ןכס4416 שש 1זםוסםֹוט 1(4

 1 סןס2אקםָ} {. }. 26 518ע028/סממ1 קסשגממ! 8102ץ6 050/15016 ש ששסןצאט, 8 216 טוט818146 6

 80 1640 ןקז262 541402ת16 1644526) }נס תממ16:5261 סק18!ץ. 1.0101464 816 28810ט16 ןמס1/26מָצ
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 קס1ז26 סע, 1.010146+ 05201618 516 קץ26102ץ6 12 ת2151/1662016152601 טע}ץמצ :

 א ג ק ז 2 6 6 : קז2ץ242816 וט52611זג 068018110ז4 2 !ג0 542ז088600:/022 {ץסמ 58תועסם

 ןקזוש 40 1829 1 קז2ץטטנ|ס}סשז ששסןפסשעסג 60 1 06801014סזג 08ז2650128811ת.
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 1:4246ח0ט 1218611016, 136ז/ 2262 1241 ס2ץמ 282/0ז0ו+} 2!285/ ת8 2824 תסמסזסשצ) }טֹמ
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 20 {ז 6616: טש00116016 24220620 0680121484 06 68601/ 0612018 40 5!ט2ט} 8

 צע5261/16} סק18?} טטץ1802016 0142806} 84 0:/518:028ממץ08.

 1.010146+ 216 טעזץש8 קעץ266 5002 17 26ץ סע תגס2ת2 086 ןקז261:028016 518:0221:0ממץזמ,

 26 28682 00מץעש2012 5!ט2ס0ע3 שסןפאסשס} ש 0216 822מ225ט, 00102018ת06 קסוזגש סע2ץֿפוקס

 } םנססעץֿפטעסמ 1 ?ץתמ טס0400ממ6 קצ2סקֹוּפע ע61:2086 001:ע/00212406 108 ש ט?2ץסוט +סש8:2ץפעוזג

 00 0212650188, 2/00 תוס 58 124 וש 1540616 021616 קזהששסזמ 1101265206שעץװג 8|!קס קצעץמ{תנמ1ס}

 קסשנממץ ט514016 20110501 400218 קט011028680 ; םצ!מֶע 40 8:006/ תג|קסוטמ1615257 18

 ןעז86116ס6 40 וט01548 1 ט02/216ת14 2 תוסת 006228ץ02 1 ש1סזמעסמ 20181612ץ-

 4/928126 ןכסוט898 1.0101161ט 216 10026 1מ166 שק!ץשט םמ 500016016 5121022/0מתץס

 1 טס02051816 תגט טש 6{4} 2016/26 {ץ|אס 2ץס2ץ36 גע 280181 ק;26400213 8516, 12 סקס;סמג 1626,

 טט ?סזץומ 1016921812 0/1204 מב תוסה 80016184 קסטממס56 טע02ת12 00 פשעסמ שפקס!שע-

 2ם26שססוש 0062שץ ויש 06! 06402160184 06 168 טזמעפ!ס60 2031602םץסמ פאזטקט!סשש שעפ?ץ2ץתגט-

 ןבסעסג טס20018 ק8לזץס1?ץס286-

 (אזסתגושטזמ 16181018)

 3 נ ,1831 רַאונַאי ןט6 ןוֿפ גנוציז

 רעד ןיא םורֿבס ,ןויטָאמ יד קיטכיר דַאֿפ קידנצַאשּפָא ,טַאד רעלַאנָאיצַאנ רעטסכעה רעה
 ,'ח 'גרַאֿפ ןוֿפ ןטס30 ןוֿפ יקסװָאכולָאג םעזוי ןוֿפ גנודנעוו רעד ןוֿפ עיּפָאק רעטניילעגַײב ָאד
 ךרוד זיא ?שילָאק טָאטש רעד ןוֿפ ןדִוי יד ןרֿפ גנודנעו רעד תמחמ ןיוש זַא ,טכא ןיא קידנעמענ
 :סקלָאֿפ עשירִיי יד זַא ,ןרָאװעג ןדלָאמענ ייֿפ רעבמעצעד ןטס27 ןוֿפ טאר ןטססעה ןוֿפ סולשַאב א
 וצ ןוא עידרַאװג רעליבָאמ רעד וצ ןרעהעג וצ ,רעַײטש-ןטורקער םעד ץוח ,ֿביױחמ זיא עסַאמ

 יד ןעיצוצ זוּכמ גנוריגער רעד וצ טדנעװעג ךיז טָאה שילָאק ןוֿפ יקסװָאכולָאג ףעזוי רעסיוועג ַא 4

 רעד ןיא ןדִיי ןעמענ ֹוצ קידרשוי טינ ויא סע זַא ,ןזיװעגנָא ןבָאה ןדִיי רעשילָאק יד .טסניד.רעטילימ םוצ ןדִיײ

 םעד עגַארֿפ יד טלדנַאהַאב טָאה טַאר רעװיטַארטסינימדַא רעד .רעַײטש-ןטורקער םעד ןֿפַאשּפָא טינ ןוא ײמרַא

 יעגּפָא זיא גערֿפנָא רעקיזָאד רעד -- ."טעטימָאק ןשידִיי. םוצ ןדגעװ וצ ךיז ןטָאלשַאב ןוא 1831 רַאוגַאי ןט2

 .333 'ז ,1934 עשרַאװ ,"ןטסינָאטנַאק, ,ןיװ על .א ַײב גנוצעזרעביא רעשידִיי ַא ןיא טקורד



 טילאוולכ-א 0

 זש יװ ,ןעננוניימ ענַײז ןגָאזסױרַא לָאז רע ,טעטימָאק םעד ףיוא טיג ,ךַאװ.סטייקרעכיז רעד

 .טסניד.רעטילימ םעד רַאפ קלָאֿפ עשידִיי סָאד ןצונסיוא ןוא ןעיצוצ ןטסעב םוצ ןָאק ןעמ

 ןצונוצסיוא יױזַא יװ ,ןעלטימ יד זַא ,ןרעֿפטנע וצ ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק רעשידִוי רעד

 ,טעטימָאק ןוֿפ ןטעבדַא ןוא גדָאז עקידרקיע יד ןוֿפ ענייא ןעוועג ןענַײז ,טסניד-דעטילימ ןרַאֿפ ןדֶור

 ןָאק עסַאמסקלָאֿפ עקיזָאד יד זַא ,ןירעד טנַיײצרעביא .ןריזינַאנרָא וצ ייז ןרָאװענ טמיטשַאב זיא סָאװ

 טָאה ,טנירוו יז ּוור ,דנַאל םעד רַאֿפ קיצינ ןרעוװ טדנ רעירֿפ םעװ יז בוא ,רעכעלקילנ ןרעוו טינ

 ןעדועג טלָאװ וצרעד ןעלטימ עטסקידוועקריוד לד ןוֿפ רענייא זא ,ןעזעגנַירא סנטַײצ יב טעטימָאק רעד

 יז טלָאװ םעד ךרוד לֵַײװ ,ןטסירק יד טימ ןעמַאזוצ רעװעג ןגָארס וצ יז ןנעװַאב וצ

 זיב ןענַיײז סָאװ ,ןלײטרוארָאֿפ עטרעטלערַעֿפ ךס ַא ןוֿפ ןענײװענּפָא ךיז טזומענ טַײצ רעד טימ

 :ענוצ טָאה ןוא ,ננורעקלעֿפַאב רעכעלטסירק רעד טימ :נוסילשֿפיונוצ ריא דַאֿפ רעטש ַא טציא

 :ורקער ןנעװ טקעיָארּפ א ,רעמַאק-סננוטַארַאב דעד םימ ךיז ןדערֿפױנוצ ןכָאנ ,םעד בילוצ טיירג

 ענייז עלַא ןיא יװ תויה רָאנ .ננורינער רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,ןדִיי יד ןריט

 רעטעּפש רעדָא רעירֿפ ןכעלקדיוורַאֿפ וצ ליצ א רַאֿפ טַאהעג רדסּכ טעטימָאק רעה טָאה |ןטעבדַא)

 ןייא רָאנ טקערָארּפ רעטנַאמרעד רעד זיא רעבירעד ,קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ םרָאֿפער עקיטליגטצעל ַא

 ןעלטימ ערעדנַא עלַא זַא ,גלָאֿפרע ןלוֿפ ןַײז רַאֿפ טגנַאלדַאֿפ ןיא טײקצנַאנ רעסיורנ רעד ןוֿפ לייט

 .טצונעגסיוא קיטַײצכַײלג ןרעוװ ןענָאק ןלָאז םרָאֿפער רעקיזָאד רעד ןוֿפ

 טינ זיא סע סָאװ ,רעקיבלעז רעד זיא טקעיָארּפ ןסנָאמרעד םעד ןוֿפ ּפיצנידּפטּפיורה רעד

 ,קריצַאב רעווָאטַאּפָא ןוֿפ רַאסימָאק םוצ טרינעלעד זיא סָאװ ,-עגריב א ,יק ס װָאכול ָאנ 'ה ןָא

 ,ךעלנעזרעּפ רעטילימ ןיא ןעניד ןזומ ןדִיי יד זַא ה*ד ,דנַאלרעטָאֿפ ןוא רשוי ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 רעד .לָאצּפָא ןרענעלק רעדָא ןרעסערנ ַא ןגָאדטנַײרַא ךרוד םיא ןוֿפ ןעידֿפאב ךיז טשינ ןוא

 .וֿבּכב םעד ןוֿפ ןעגנוקרעמַאב יד וצ ַײס ןבעגוצוצ סעּפע ָאד קיטיינ רַאֿפ טינ טניֿפעג טעטימָאק

 םענעניוא ןַײז וצ ריֿפנַײרַא םעד ןיא טגָאזעגסױרַא ןײלַא טָאה רע סָאװ ,וצרעד ייס ,רעגריב ןקיד

 יב טנערֿפ טַאר רעלַאנָאיצַאנ רעטסכעה רעד יו םויה ןוא .טקערָארּפ ןטנָאמרעד לָאמ ליֿפ יױזַא

 ,ןעלטימ יד ןגעוװ רָאנ ,ןדִיי ןוֿפ גנוריטורקער רעכעלטנייוועג ַא ןוֿפ םינֿפוא יד ןגעוװ טינ ןָא םיא

 -רעסיוא ןוֿפ ןטנעמָאמ ןיא טסניד-רעטילימ םעד קיליװַײרֿפ ןעמענוצנָא קשח ייז ןבעגוצוצ יױזַא יוו

 עטסקידוועקריוו סָאד זַא ,ןגײלוצרָאֿפ טייקטסיירד יד טעטימָאק רעד טָאה ,טיונ רעסעלטנרירועג

 : ןעוועג טלָארו

 עקיבלעז יד עסַאמסקלָאֿפ רעשידִיל רעד ןוֿפ עקיליוװַײרֿפ עלַא רַאֿפ ןענעקרענָא :סנטש רע

 .עקיליװַײרֿפ עכעלטסירק יד סָאװ ,סעינעליווירּפ ןוא ןעגנַאר עשירעטילימ ףיוא טכעד

 .סדניק ןוא רעדניק ענַײז רַאֿפ ןוא םיא רַאֿפ טכער עכעלרענררב עלַא ןענעקרענָא :ס נט יי וו צ

 .רַאֿפ וטֿפיױוא ןטנכײצעגסיוא זיא סע רעסָאװ א ךרוד טעװ רדעכלעוו ,ןדִיי ןדעי ענונב רעדניק

 .רעטילימ ןיא רָאי 10 טקעלֿפַאבמוא ןענידסיוא רָאנ טעװ רעכלעוו רעדָא ,ןכייצ-דוֿבּכ א ןעניד

 ןיא ןַײרַא טערט רע ןעוװו ,טנעמָאמ םעד ןוֿפ ןקיליװיײרֿפ ןכעלטיא ןעַײרֿפַאב :סנטי ר ד

 .ןדִיי ףיוא ךעלסילשסיוא טניל סָאװ ,לָאצּפָא ןדיװטעי ןוֿפ טסניד

 יד ןבעגנַײא טנָאקענ טלָאװ ןעמ בוא זַא ,סיוא טינ ךיז רַאֿפ טלַאהַאב טעטימָאק רעד

 גנודיישרעטנוא יד ,תבש םוא טסנידרעטילימ םעד ןוט וצ טָאברַאֿפ רעד זַא ,גנונילצרעביא יד ןדִוי

 ןלייט סָאװ ,ןטֿפירשרָאֿפ עזעינילער עכלעזַא ךָאנ המודּכ ןוא םילכַאמ עֿפרט ןוא ערשּכ ןשיווצ

 סהשמ ןוֿפ ךוּת םוצ טינ ןרעהעג ייז רעדָא ,ןטסירק יד ןוֿפ רעקרַאֿפ ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ּפָא ייז

 רעטסרעכיז רעד ןעווענ סָאד טלָאװ --- ,ליווו ןכעלטנֿפע םעד בילוצ ןטערטּפָא ןזומ ריז רעדָא ,ץעזעג

 .סרענלעז עַײרטעג ןוא עשידלעה ייז ןוֿפ ןכַאמ וצ ןוא רעטילימ םוצ קשה ןדִיי יד ןבעגוצנַײא לטימ

 גנוניימ רעד ףיוא העּפשה ןייק ןבָאה טינ ןָאק שטעטימָאק םעד ןוֿפ טעטירָאטױא רעד רעבָא

 ןּלָאז םינבר יד זַא ,ןשטניוװ וצ ןּפוא םעד ףיוא רעביא רָאנ םיא טבַײלב סע ןוא ,ןדִיי יד ןוֿפ

 םעד ףיורא ייז ףיוא טניײל ,ןעניווו ייז ווו ,דנַאל םעד ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ יד זַא ,ןגייצרעביא ךיל

 ןוֿפ ןבַײרטוצסױײרדַא ידכב ,םורֿפױא ןַא רעדידב:סנביולג ערעיײז וצ ןבעגוצסיודַא ֿבוח ןקיליײה

 .םזיטָאירטַאפ ןוֿפ ליֿפעג םעד ןרעטש סָאװ ,תוששח עקידעביא יד ןעקנאדעג ערעייז

 ("ַאמשרוק ןוֿפ וורכדט:
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 2 5+צ ס2 םג 2 1831.

 ןמט2 100:80028 קעש 16010116016 512/02280ממץסה וצ 08700:6021 םּב 2822402024 8

 1.0101169ט קס6 6מ/6תג 31 (1:068:2 ז. 2. סק!ת18, ק1265ץ14 5מ012202087 קז262 2014 1 62108-

 סש 12מצ ק1010801, וש 216:ץזג 122נ4 טזץ182812140, 12 םטסהסשתו ששץ2080184 תוסן265200

 26 ז0812 6882 102:01422218 |ט 21001216218 ק:תוטס?זשסעס 28/27 161121690 טצ2

 518, 26 וש +8//תג 1ץ160 קזלץקפם:ט טז002356056 481 602?50002םץ08 ט6?5מט16 80216 6

 ס 0?18ו0816 2ץ018 21606221602609?שסתג 289ע0208690. 2.6 245 ק01126084 ט236124 5481028-

 עסממעץעסמ 80 22:00ת160184 ויש 001 528085ט3 תוס ן681 1690 10422ן{ט, קזסקסמםטןפ קז26?ס, סעצווטָצ

 תוס 16016} טָצ10, בֹכצ תמםןפטיסוע16 121861101 ןכ;20010211 ק1262 0218 800 2 0262? מה 164

 } ק262 08!} 1454 2051861ש52/ 62168 9000101 40 ס8קסס2ץמעט 1 612 280806080/4 108 4

 קס9281060184 522025ט 184 ֿפזטקט121מ16 1262 2ץ4ס6 0008064208620-

 20918מ0ו1000 ןקז265186 !םענסעסעזו (096186} ל/ץקם8מ 18 סקֹותָוַס -- 520724820ת8 ש

 62/85?ץזמ 6140ט 566} סקֹותְוו 2 4. 28 (ג/36ת14 ז. 2. 10291606ז4 2224:2ת690 2:/01:2ת14 64

 2090 821627 ףץפמסמפץ} 216: 2} 548:0220ממץעזמ 00206212/4 22146 5:6 וש 3 (,(6

 ט2ץ/160288 וש סטססמעזמ 028516 018 ועס1542 קס5/192 -- 2 226000:61581: 12 1204 22

 וע626/228 6 0621616016 שש {6} 1016126 סקֹומְוַו 816060001202140 םב 520262010606 60?1.0101ט

 5181028/0מת8ץסמ 28מץ18ת18 01018184 80016 24 ןק;266ת110+ פטס} ס40קסש1668721 0291666תג 8260

 } עזגשססש6 1 60 40 תוס 1ץ140 566 0460216112 262816.

 1821 ראונאיופ2 ןוֿפ גנוציז

 רעד ףיוא רעֿפטנע ןַא יװ רעביא טקיש טעטימָאק ןשידִיו םַײב דעמַאק-סגנוטָארַאב לד

 טעברַאעגסיוא ,לָאקָאטַאדּפ ַא ר*ֿפ ןוֿפ רעבמעצעד ןטס31 םעד טעטימַאק םעד ןוֿפ גנוניימ רעטננַאלרַאֿפ

 .טסַײנ יד זַא ,ףיוא טדעלק ֿבר רעד ןכלעוו ןיא ,רעמַאק ןוֿפ רעדילנטימ יד ןוא ֿבר םעד ךרדד

 .ילער ןקיטכיר א ןוֿפ ןעַײדּפַאב רעדָא ןַײז ריתמ טכַאמ ןייק טינ ןבָאה ןביולג סהשמ ןוֿפ עכעל

 טיינ סע ןעװ ,ןַײז תבש ללחמ ןעמ נעמ לַאֿכ םעד ןיא רָאנ זַא ,סױרדַא ךיז טנָאז ןוא ,רוסיא ןזעיב

 טעברַא יד ןצונוצסיוא טיוקיטיינ דעד ךייש זיא סָאװ .הנּכס ןיא זיא סָאװ ,ןבעל א ןעדעטאר ןלא

 ןעוועג טינ טלָארו הצ ,רָאֿפ רע טגיײל רעבירעד ,ןימ םעד ןוֿפ טינ סָאד זיא ,תבש םוא ןדִיי ןדּפ

 גָאטַײרֿפ ףיוא גָאטשרענָאד ןוֿפ טכַאנ עצנַאנ יד ןטעברַא ןלָאז סרעטסלמ עשידִלי יד זַא ,רעסעב

 ייז ןוא ,ור רַאֿפ ןביילב לָאז גָאט רעקידתבש רעד זַא ױזַא ,גָאס ןקידגַאטַײרֿפ ןצנאג םעד ןוא

 .טיהעגּפָא וזַא ּפָא םיא ןטכיד ןדִיי סָאװ ,תבש ןַײז ללחמ ןוֿפ טיהדַאֿפ ןרעװ ןלָאז

 עקיזָאד יד תונומא דַאֿפ עוצקעריד רענײמענלַא רעד ןקישוצרעביא ןרָארועג ןסָאלשַאב

 י*ֿפ רעבמעצעד ןטס28 ןוֿפ גנוניימ דיא ןוֿפ ךש:ה ַא יװ ןדָאװענ טעברַאענסרוא זלא סָאװ--,גנונירמ

 ןעמוקַאב וצ ,טדנעװענ זיא סָאד ןעמעװ ןָא ,םעד ןוֿפ ןרָאװעג טננַאלדַאֿפ זיא סע סָאװ ןנעװ

 -ַאב רעד טימ ֿבוט-םוי ןוא תבש םוא ךיז ןעמענרדַאֿפ וצ ןדִיי יד ןביולרעד לָאז סָאװ ,רּתיה א

 יד זַא ,גנוזַײװװנָא רעד טימ -- רעטילימ ןרַאּכ טיױצ רעקיטציא רעד ןיא קוטיינ זיא סָאװ ,גנוניד

 טָאה ,תעד- תוח א םעד ןנעװ ןבעג וצ ןרָאוװעג ןֿפורעג זיא סָאװ ,דעמַאק = סגנוטַארַאב

 טרעֿפטנעעג טָאה ןוא טעטימָאק ןשידִיי ןוֿפ גערֿפנָא ןקידתויטרֿפב םעד ףױא טרעֿפטנעענ טרּכ

 .?נוניימ ריא טגָאזענסיודַא יז טָאה םעד ןגעװ רָאנ ןוא סרעדיננש ןוא סרעטסוש ענונב רָאנ

 ?ס0816642 616, 15 11416 ג 1
 1) 30 12216 קסוטס18ת18 ק2םסשש ת24ט02/0161/ (526ס1} 880/מסש) 80 5/ג2ט7 ס2ץממפ}

 ן810 221628סץס8 60 (ג6087811 14210040י/6} 6?285ק5ס0 2 ק0:0166273 טס22:ס6 40 טָע,ע2

 ןקע616/0ע31 ט(ס,(,(2

 2) 2!טזממסש, 1880 162 פוץקסמסעפ?סוש 092620ת0, 12 2466 262 26760016018 16010116

 0002120 510 םג קזסשותסןָס ש 028816 8008 101615} םססצ קס8 01:8:4 400:0021ס15468

 22864ט 16 ן65+ 1006.

 5) 112645481 :80070418 תה 2460860806 פ!ץקסמס|טזמ קס 11סזװופט םעמ00.
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 1831 ץרעמ ןט15 ןוֿפ גנוציז

 ןוויטקַא םוצ ןרעו ןֿפורעג ןלעװ (לוש:רּכניבַאד דעד ןוֿפ) רערעל ןרעה יד ןעוו לַאֿפ ןיא (

 ןשיווצ יד ןוֿפ גנוטערטרַאֿפ ַא טלעטשעגנירא ,עידרַאװג רעלַא;ָאיצאנ רעד וצ עקירעהענוצ יו טסניד

 .ןעננוזעלרָאֿפ יד ןטלאה וצ םיוא רעליש רד

 רעד ןָא טינ רָאט רענייק זַא ,ןטנַאידנעּפוטס יד ךיוא ןוא סעקינטסעק יד טנרָאװעג (2

 םָארטש רעטנוא ,חסּפ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ץניוװַארּפ רעד ןיא ןרָאֿפּפָא טעטימָאק ןוֿפ שינבױּפרעד

 .גנוריגער רעד ןוֿפ גנוציטשרעטנוא יד ןרעװּוצנָא

 .ןיז סשינרעה ךָאנ עידנעּפיטס דעטַײדֿפַאב רעד רַאֿפ טַאדידנַאק ַא סיױרַא טלעטש (3

 ?05164626416 22 11ג168 1

 6סזמופץה 2280062 9/ץקמת } (2506166618 ?0211028690 28001202/018 16010116+ 2

 טט51:ט46 ןקז261026018 2 0. 18 21ג:02 2. ז. טטס2ש8םָצ 2051! 100600004 (3621741/ 118:040661,

 גע 240216 10216646ז0 טוט01816018 טס2תוסש 52401!ץ ת8סנםסש 00 51:82/ 62016026ת96ש8,

 ע6812 5109200501 28180611.

 1831 ץרעמ ןטס22 ןוֿפ גנוציז

 ,טעטימָאק םעד ןסיוװ טזָאל גנודליב רעכעלטנֿפע ןוא תונומא רַאֿפ עיסימָאק-סגנורינעד יד

 ןוֿפ טנַאדנעמָאק רעד ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא זיא י"ד ץרעמ ןט18 ןוֿפ גָאלשרָאֿפ םעד תמחמ זא

 .רעניבאד ןוֿפ דעליש יד ןעַײדֿפַאב הוּכמ שטנּוװ םעד לָאז רע ידכב ,עידרַאװנ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 .רשוי טול ןסילשַאב ךַאװ-סטייקרעכיז רעד ןוֿפ ?וש

 ?ס816626ת16 15 אש161414ג 1

 ןסעז:סעאס}8 (6080188 ר0ץ2848 ןקז265914 040 סקֹומְוו ק068216 2621016ממ86 40 2224ט 148-

 ץס4060600 2102006, ס6ןזמט|8406 2161:4016 10221606ת0 !טסט 542/022040ת0690 טו/221--8 תנ1ג-

 מס61016 00 680 ?זמנגמצ 02108/66 !)ס2סזט 2628102620 וז 1/81522016; ןקסו/014018 2ץ066

 60 פ!ט?טֶצ שסןפ;סוא61, קסו/018018 /221מ8 1 518ז92ץס8 םטסמסשמץסמ, ן24 1060:62 00 שצ-

 10880:ג ןקץ2ץ51591 1 24006066018 וט82ע844108 רוט 16ז0|2 ז82!םסוש 22ס} ןכס 101251800 קמא?

 51050/מ6 40 טפקס!שץקמתושססש זחסשצ 00 קצקץטט1422ת14 00 2ץ0211600801 012 2/:1} 280260811.

 0548מ06108ס :

 קזײק 2וטס616 !0ץ168ס11 60201ת61 6/ץקמבמ ןקס08ת18 /2621001680620 060001602166--

 8 ת2ןקז;04 12 548:028/0תח1 216 תובָוִּב ת21ז0ת16152680 040 ט22120:4 516 קסשססט המצ מצֹוג

 1טע14020מס/03 04 ש9201690 021812ת18 2 !םמסתנ} 16/2ן 101652/2202ת01 וע פ218616 ס'קזסםצ

 סןס2ץקםָצנ} 2 ת24010125+ ק001228ת6ח06 40 סק!8ו} 16/זט:06620 -- 887 2246 142:000ש4

 ע05160461 2102006} ןקע262 1.001116+ קס0 60ת!סזמ 0 51ץ02018 ס. ז. 24 ;6 3 סקֹומְוֹו וטט86

 ז802ץ1 ןט0568800016216 24006021806 12/861/ס6 00 51ט?2סע שסןפ;סוטס} 34216121846 !זמ זץסמ

 םזמץסג ןקצסז008?ץװש ן8116 5128 וע92ע5141זמ 0ס:0מססזמ 0162ץ?ם} 1םמסעס טטע288ת18. 30 0

 2842ת6} 20ו8מָ} (0!02ם4660 0020: 2020:02690 ש 5401/0/ ?ץס2ץ6 םָע 2162210, 27 6

 םסואס ט124826016 285:08506086 116 תג0220501 00 22580 ן2116 16000116+ ש פשט 1

 ס ןםס2סז808 862ת102ץסמ 621620 ן1;ז2ט יש םתֹוט 28 5:6:ק14 1826 קס64 1026298 2246ט

 2102ץ6 1012! 2252029+. 00281606תג 285 טץמסעט 0560 שש 160026 קס48תֹוט ץ:סקסמסשםמעץסת;

 16010166+ 202140 2 2115624 2 600216| 1ת460041 0122 26 פקסּפסכט תמץ516ת14 ?2מםסוװ 470

 םסט+סז+8 א64ץסץצמצ }4826 ט8 תקפ+ס}מ2 1 }62612 )8מ256 2; ,,6

 01 םג 02:0מ;66 ס2סזט קס6601401 5186 510 זוסֲהַּב 018 קתוֹומצ ט231602מ6ת01 1 00ק0006284

 200015 28ט!8תֹוט ןקז262 2286 ןק01020סחגט.
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 2מגן6ט}6 5!ט92מסתג 16020116+ םֹכֶע תהסומו 1 6טסגסשמ! קסוטס!8מו כָצו 614 וטע ל8

 ןז2ע51591 קטמ;(סזמ 3 קס48ת5 ס0/10161, ת1620021618 10522826 264018 127 שץ6084216 1440-

 שס} ןקז2351691 סםוכעס 516 101210 1:001602016 וש ט0010126 012 8008/011 101619416} ןעזעסק1פ2תץ זה.

 14808484616 15010146+ 20810ט16 פקצםטמסס|ושסומ קס0814סץסה 2202216 ֹנָצ 1401ח1 קס

 זת1284808 טק212// ש פשעסג שפקס!ששעקמבועססוט 2200606016 ט טטפק6!םסמוט 40 מצט 016?ץ2םצ

 28701106/8מ/ט 1 תנמוסזמ, 26 ןס2611 תגומ יש 81011ס/ קנסזשפ?ע 48 2 816216 ןק12ץ1186 80 148

 860166690 0/20061426ט ---1םמנ שפ2ץפס} 1801ם1 262 2460ם6} ו81011000501 24 ןפַקס 20/סזג

 ןקס156 816 01016524212.

 1831 לירּפַא ןט15 ןוֿפ גנוציז

 עמינָאנַא יד גנוניימ ַא ןנָאזװצסױרַא ףיוא רעביא טיג תונומא רַאֿפ עיצקעריד עניײמענלַא יד

 עקיניײא ללוּכ זיא סָאװ ןוא גנורינעד רעלַאנַאיצַאנ רעד ןרָאװעג טננַאלרעד זיא סָאװ השקב

 ןוֿפ רעדילנטימ יד ןטַײברעביא ןנעּװ ונַייּהד -- עסַאמסקלָאֿפ רעשידִיי רעד חוּכמ ןעגנוקרעמַאב

 ןוא ֿבד םעד ןֿפור וצ ,טסניד:רעטילומ םוצ ןדִיי ןֿפור וצ :עשדַאװ ןיא גנוטלַאװדַאֿפ-הליהק רעד

 ,דנַאל ןיא םינבר עלַא קשח ןבעגנייא ןוא העוֿבש ַא ןגיײלֿפױרַא ךיוא ןוא ,עכעלטסיינ ערעטלע יד

 ןקעוופיוא יײז רעדירב .סנבױױלג יד וצ סעדער עקירעהעג ךרוד טעטש יד ןיא ןלָאז יײז זַא

 .דנַאל ןרַאֿפ טייקיצנינטונ וצ

 : ןסָאלשַאב

 םדוק זא--ןרעֿפטנע השקב עמינָאנַא יד םונומא רַאֿפ עיצקעריד רענײמעגלַא רעד ןרעקמוא םַילב

 ןוֿפ ןסָאלשעגסרוא ןײז ןלָאז יז זַא ,ךיז ןגָאלקַאב וצ דנורג ןטסנעלק םעד טינ ןדִוי ןבָאה ?ּכ

 ןוֿפ ןינע םעד ןיא דנַאל ןוֿפ רעניווװנייא ערעדנַא טימ םענייא ןיא טייקיטעט רעניױמענלַא רעד

 ןעוו תעב --לָאצּפָא:ןטורקער ַא וצ ןניוצעגוצ ייז ןרעוו רעבָא רַאֿפרעד ,דנַאלרעטַאֿפ סָאד ןצישאב

 ןט6 םעד ןבענעגנָא טָאה טעטימָאק רעד סָאװ ,גנוניימ רעד תמחמ טָאה ננוריגער עלַאנָאוצַאנ יד

 ןדִיי יד קשח ןַײא טינ סָאװ ,גנומיטשַאב א ןבעגוצסיױודַא טקיליוװַאב ,8 'ונ רעטנוא ל"ד רַאונַאל

 ?רַאֿפ עלַא רַאֿפ ןעניד סָאװ ,סעוװיטַאנָארערּפ עקיבלעז יד ייז ןלייטוצ ךרוד טסניד-רעטילימ ןרַאֿפ

 רעדילנטימ יד ןטַײברַאֿפ םוצ ךייש זיא סָאװ .הנומא רעדנַא ןַא ןוֿפ דנַאלרעטָאֿפ ןוֿפ רעקידייט

 ןרעוו לָאז גנונעדרָאנלא עַינ יד זַא ,ןטשנּוװעג ןעוװעג טלָאװ ,טָאטשטּפירה רעד ןיא להק ןרֿפ

 ריבּכ םעד טַאהעג טָאה טעטימָאק רעד סָאװ ,ןּפיצנירּפ יד וצ ךעלגימ טַײוװ יוװ טסַאּפעגוצ

 טסוגױא ןטס28 ןוֿפ נָאלשרַאֿפ ןַײז ןיא ננורינער רעד ןוֿפ קרעמֿפױא םעד וצ ןלעטשוצרָאֿפ

 סָאװ ,ןענַאזרעּפ יד ןוֿפ ביולקסיוא םעד ך'ייש זיא סָאװ .דנַאל ןצנַאג ןוֿפ תוליהק יד ןנעוו 6

 רעד ןוֿפ קידנענעק ,טעטימָאק רעד טלַאה ,השקב רעקיבלעז רעד ןיא טנײלעגרָאֿפ ןענַײז

 ,ןיצידעמ דָאטקָא ד ָאע ל ןרעה יד ןוֿפ ןעקנעד רענייטש םעד ןוא הנװּכ עטוג יד טנעָאנ

 רעדילגטימ רַאֿפ ןרעװ ןֿפורעג ןלָאז ײז בױא זַא ,שַאנאי ףסוי ןוא ןײטשּפע ֿבקעי

 ,יױרטוצ םעד יואד ןַײז ןלעװ יז ןוא עדניימעג רעד רַאֿפ קיצונ ןַײז יז ןענָאק ,להק ןוֿפ

 : .טננַאלרַאֿפ ננוריגער יד סָאװ

 .רעּפֶא ןרעוװ ןֿפורעג ןלָאז עכעלטסַײג ןוא םינבר יד זַא ,קוטכיר רַאֿפ טלַאה טעטימָאק רעד

 םיּכסמ טינ רעבָא זיא ,השקב רעד ןוֿפ 3 טקנוּפ ןיא ןעמונעננַײרַא סרעוװ סָאװ ,העוֿבש ַא ןבעג

 ,גנודיילק רעד ןיא אקווד ןרעוװ טריֿפעגסױא ףרַאד העוֿבש יד ןבעגּפָא סָאד זַא ,גנוניימ רעד טימ

 .עידרַארוג רעשיטָאטש רעד רַאֿפ ןבירשעגרָאֿפ זיא סָאװ

 םינבד יד זַא ,רעבעגנָא יד ןוֿפ גנוניימ יד קיטכיר רַאֿפ טעטימָאק רעד טנוֿפעג טצעלוצ

 טֿפַאשביל רענײמענלַא רעד וצ קשח ןטימ רעדירב-סנביולג ערעייז ןקריוונייא ןלָאז טעטש יד ןיא

 רעד טעװ טָאטשטּפיוה רעד ןיא ֿבר רעד ביוא זַא ,טלאה ןוא ,דנַאלרעטָאֿפ ןוֿפ ליוװ םעד וצ

 םינבר עקידעביא עלַא ןלעוו -- תוֿבַײחתה רעקילייה ַאזַא ןוֿפ ?יּפשַײב א ךיז ןוֿפ ןבעג רעטשרע

 ,רעטסומ ןַײז ךָאנ ןיינ וצ ןעמַאזרַאֿפ טינ קֿפס םוש ןָא
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 ?ס0416626416 18 1124 1

 2802 52801} תסנמסוש קסשס40ו62מ8 06860184 ט6/2ץת12812 תפן!סק52ס8ס0 ןק012504ט 8

 1:820ץתג וע201664?תג טפק0800216218 10012/מ620 ט02214 52401/ תהמנםסשג 240:/ םב 2

 ןק;262 026516 ססזץוט8ת16 816 142302ץ0161/ 40 5!ט2ט} 281ת120ח0ש61 280:ס0וט8מץזװ 216 60

 סס זמס26 טעצס קסש066ז4 12 ט028:066 !;טזֿפט םגט! וע פששסומ 618501:טץזמ 024516 510806686

 60 ןקנ!גמוט קזץ262 {א. ה. 28461614020ת649, ט40802/6 םוס 2608 וש 512816 02ץמ1 60010564 2מצ

 1601116+ שטץ16086 1802! 04 1090 2216? ט6014:6016 018 קגחסוש ת2ט02ע0161/ 00 18

 ס9001546} פ!ט?טצ יט (16216011 142:000681.

 ק;לעסמץ1816 40 טטמ!ספאט 2487 52401} 28ת1656 קז0502 40 21/0156/8 /ס{מָצ ס טץ1664-

 2826 618 קהמסש ת2ט02/016 52401ץ ההסנמסש ט16014!00 00 5!ט20} 48181208066/ 0

 14016} 12 881628 2 +ץזטנג 40 (2621011 ם2ז0400ש66} מסשס}ץ8ת! 2051218.

 1831 יצמ ןט18 ןוֿפ גנוציז

 גנונעררָא עטסעב יד ןטלַאהוצניײא ןליוו םעד ןוֿפ טריּכעג ,?רש.-רעניבַאר רעד ןוֿפ טַאר רעד

 טציא זיא סָאװ ,לוש-רעניבַאדר ןוֿפ רעליש םעד ןוֿפ גנוטיירנוצ רעשילַארָאמ דעטסלוֿפ רעד עגונב

 ןָאק סָאד סָאװ ,טסניד:ןָאזינרַאנ םעד בילוצ ןסירענּפָא טּֿפָא ןרעוו רערעל יד לַײוװ ,טרעכרזעג טינ

 ןטֿפאשנסיוװ יד ןוֿפ סרוק םעד ןקידנע וצ דנַאטש ןיא ןיײיז טינ ןלעװ רעליש יד זַא ,וצרעד ןעגנערב

 - ,טקיטעטשַאב טָאה עיסימַאק:סגנוריגער יד סָאװ ,ןַאלּפ םעד טול טַײצ רעטמיטשַאב רעד ןיא

 זַא ,רעהעג סָאד ןעמעװ וצ םעד ַײב ןלערּפ לָאז טעטימַאק רעד זַא ,גָאלשרָאֿפ םעד ןַײרַא טגָארט

 .עידרַאװנ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא טסניד ןכעלנעזרעּפ ןוט ןוֿפ ןרעוו טַײרֿפַאב ןלָאז רערעל ןרעה יד

 .סינימ.סנירק םעד השקב א ןגָאדטנַײרַא ,לוש ןוֿפ טַאר םעד ןוֿפ גָאלשרָאֿפ םעד וצ קיצניג

 ,טסניד=ןָאזינרַאג ןוֿפ גנדירדֿפַאב לוש:רעניבַאר רעד ןוֿפ רערעל ןרעה יוד רַאֿפ ןטעבוצסיוא ,רעט

 .עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ לטיט ןטיול ןרעהעג ייז לַַײװ ,ןֿפורעג םיא וצ ןרעוו ייז סָאװ

 ?ס516426ת16 21 1122 1

 2 קסשס4ט ט951ת620 ש62608ת/ג 1420261164 ר/ץ8212!ט ל/ץסםסש84 ?טסס,0

 10101464 ןכס54880001 קץ265:26 1/ותופוזסשו 56126604008 21025214 ןק/2ץ51021 טג טסם06

 סןסעץקמ16. 600 60 ת2ט02ץ0161 5240!ץ ק2קנמסוש טטץ708218 תמס1265200690 ןמס160/82 1 סתנ1-

 5212 (:ץצעט}ט 1/ 050028002ץ1,/ 26 216018140 ט02161006} 1מ54/01011 וש 121 820500 קח 8

 ןכ{262 060?1248611 טשץ80ת80מ2 מץ82 קסיטוממב, קז2ץ10014 {880ש61| 00ת00061/. 1.0101466 קסקחס0

 קס8?5ת0001 40021656 ס {סזמ 1//מופזזסשש1 2 קע0508 םסצ 1סעזמ8 ןכ12ע51691 עץ40826 תו1גת8}

 ןע:262 ת202ע01611 ט;ע2מ8ת18 תוס12652060680 ןנס818מ0016 ע021:8281 140291.

 1811 יטמ ןט821 ןופ גנוציז

 :נופייטּפָא-סננויצדעד רעכעלטנֿפע רעד ןוֿפ םעש םעד ןוֿפ םודסורַא ןכעלדנימ םעד תמחמ

 העוֿבש יד ןבענּפָא ןגעוו ןענירש יד רעטסינימ םעד ןקישוצרעביא טמיטשַאב טעטיטָאק רעד טָאה

 סהשמ ןוֿפ פוש-רעניבַאר רעד ןוֿפ רערעל יד ךיוש זיא סָאװ .דנַאלרעטַאֿפ םעד טֿפַאשיײרטענ םיוא

 :סניא ןייק קידנבָאה טינ זַא ןדלָאמענ טָאה 10 לקריצ ןוֿפ דַאסימָאק רעד יװ תויח זיא ,ןביולג

 :ענּפָא ךיז רע טָאה ,ןדִיי ךרוד העוֿבש יד ןרעװ ןבענעגּפָא ףראד ןֿפוא רעסָאװ ףיוא ,עיצקורט
 -עטסינימ םעד ןדלעמ וצ סָאד ןסָאפשַאב טעטימָאק רעד טָאה רַאֿפרעד .ןעמענוצנָא עכלעזַא טנאז

 רעד ןוֿפ טרָאֿפ יד ןרעװ טמיטשַאב לָאז סע ןלעֿפַאב וצ ןקיליװַאב לָאז רע זַא ,השקב רעד טימ

 .ןביולג סהשמ ןוֿפ רערעל יד ןבע;ּפָא ןֿפרַאד סע סָאװ העובש



 625 ַאילַאװיכרַא

 ?ס04164628ת816 11 {1קס8ג 1

 802 52/0ס/} 88טנמסש 5018048 ז8מ0ז+ ןקז262 אצסזץ טטםס51, 12 028 1:420600 2 ?גתסש

 תםבטסקץס1611 ןםפ6ץ(טפט 01:2ע21414 06 14802618690 006000סע 26087011 םג/0006ט6} טטסע 6

 ס8 41! 22/8120תסושץס-

 1831 ילוי ןט11 ןוֿפ גנוציו

 ףַאֿפ זַא ,רע טעדלעמ םיא ךרוד סָאװ ,טרָאּפַאר א טנײלַאב לוש-רעניבַאד ןוֿפ טַאד רעד

 ןוֿפ טנצדנעמאק-ףעש םעד ןוֿפ ןעמוקאב רע טָאה טוטיטסניא ןוֿפ רערע ןרעה רד ןוֿפ ןכעלטרא

 .ךאוו:ןָאזינרַאג ןוֿפ גנויררֿפַאב עידרַאװנ רעלַאנָארצשנ רעד

 ?זס+סאס!צ תאסזמו!סוט 2ז0006690 ש ?גזץצ?ט

 10916026ת16 2 8ת1ג 3 5?ץס2מוה 2

 סטפסמָצ 0. 86מ106541 05002002ע1, 26 זוג 2818 סק154ת1ג ש ן62ץצ אט ?צ} 0 ש-

 81חג קז?עסל?עת, 18 100:ץסמ שש קז265216} ץסטטס}טס}1 !0פ6חג 2ע066 תוס 184 ס2ץתתופ ןג?םע

 ת2162810, 28ןתגסוש2ה0 516 --- 1402162 /54228ת/סח 62640 204| 06 1012; 060 50ס42666

 תמג )בי (256:240200 ץק. 2681000541סת4ט, 26 0006182 40 ןקע26051660216016 2216?/ 18026| 0

 ך'סשפ:2ץפ?ע8 !(8ט/0ו6620 -- ן6082/426 28 ועץ6028016 121: ט2ץ16020600 28/0!ג;ט, 160:

 טס0216 גחט 2165/00026016 6042160287 1 קסמגסס} 5661, ס 216 תג0280501 תוס 064/0061

 זירַאּפ ןיא טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשיליופ םעד ןוֿפ לָאקָאטָארּפ

 1832 רַאונַאי ןט3 ןוֿפ גנוציז

 ןיא ןרעדליש וצ העדב טָאה רע זַא ,טעדלעמעג טָאה ?יקסווָארנעב ר"ד רענעזעזועגיוב רעד
 עיצולָאװער רענעגנַאנרַאֿפ רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ ,תוביס יד ?ךַאדּפש דעשידִלי רעד
 ךַײלגוצ -- ןַײז טֿפרַאדַאב טלָאװ סָאד יװ ,וויטקא יוזא ןדִיי ןוֿפ ?רוג ןטימ ןעמונרַאֿפ טינ ךיז
 ןדלָאמענ זיא סע .אבהל ןקַאלָאּפ יד דצמ ןטרַאװ וצ ןבָאה יז סָאװ ףיוא ,זַײװנָא ןטימ ךיוא
 רעד טימ רעכיג ןָא ךיז רעהעג גנומענרעטנוא עקיזָאד יד םגה זַא ,ןיקסװָאינעב 'ה םעד ןרָאװענ
 .ימָאק דעד טעװו ןַאלּפ ןקיצונ אזא ןוֿפ גנודיֿפסיױא רעד רַאֿפ רָאנ ,טֿפַאשלעזעג רעכעלטֿפַאשנסרװ
 .ןגָאזּפָא טינ ,ךעלנימ טַײװ יו ,םליה ןַײז טעוװ ןוא ןַײז רַאבקנַאד רועיש א ןָא טעט

 : טול טריטיצ ,-טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ. ןוֿפ דויכרַא ןוֿפ)

 7. (םצס:סש911. 2.עס?שס}ט ןכ0181:16} תמֲע811 4610 :41ץ סעמס}. 81011016168,,  /הז5286ע8164''

 .(1907 ,1 .ק 7

 ןקורד עשירעלטַײצטימ ןוֿפ

 1,151 40 (:226ו} }1
 (זס 43, 14 1,660 1831)

 816282184 ו/020/2} 1656 וט 5?ס1!ס} ןס101602/} 8?12/2611ז0/ ן8!סמָצ 1:212! קס0 18ז82
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 ןואסע0 1280ט וט62602016 60221606תג 212006214 ןק1262 םֹוסמ 6800620 טקגסזט, קס2טעס14

 עשיליוּפ ןַײמ עז םיא ןגעװ ;םַאטשּכָא ןשידִיי ןוֿפ ריציֿפָא רעשיסור א ןעװעג זיא יקסווָאינעב ר"ד 5

 .1921 טסוגױא ,עשרַאװ ,14452 ;טז|סז ןיא 1.616661 8 213621 :עיֿפַארגָאנָאמ

 ;טנַאקַאב טינ זיא טעברַא רעשידִיי סיקסװָאינעב טימ ןרָאװעג זיא סָאװ .רימ ןוֿפ ןכָארטשעגרעטנוא 6

 רעד ןוֿפ דייֿבתּכ רעד ,עשרַאװ ןיא טציא זיא סָאװ ,יכֹרַא רעליװכרעּפַאר ןקילָאמַא םעגיא ךיז טגיֿפעג רשּכא

 :  טעברַא רעקיזָאד

 (40) ןטֿפיכש צשיכַאטסיה
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 ײַאקסל ָאּפ ַאטצזַאג, רעד וצ ֹװירֿבַא

 טָאה להק רעד זַא ,גנַאלק א ןֿפָאלענמורַא ןדִיי ןשיװצ טָאטשטּפױה רעד ןיא זיא ןטכענ

 רעד ןוֿפ ףורֿפױא םעד ןכַאמ וצ טנַאקַאב לָאמ ַא ךָאנ ןטָאברַאֿפ םרח ןוֿפ ףָארטש א רעטנוא

 ןֿפרַאװקעװַא ןלָאז יז ,םעד חוּכמ ,ןדִיי יד ןוֿפ ליוװ ןרַאֿפ טגרָאז סָאװ ,גנוריגער רעקידענעג

 ךָאנ גנַאל יװ .ננודיילק עלַאנַאיצַאנ יד ןוטנָא ןוא דרעב יד ןעמענּפָאדַא ,השבלה עטלַא ערעייז

 עריא ףיוא ןטרַאװ ןעד רע ליו ?תונשקע רענעסענעננַײא ןַײז רַאֿפ ןטלַאה ךיז ?הק רעד ליוו

 ןטָארעג םיא טעוװ תונשקע ןוא שינעּפעלשרַאֿפ ךרוד זַא ,רע טניימ יצ ?ןטַאטלוזער עכעלקולגמרא

 ןןײנ ?גנוֿפַאשּפָא ריא דלָאנ טימ ןֿפױקוצּפָא רעדָא ,הנוװּכ עקילעזטַײל ַאזַא טשינ וצ ןכַאמ וצ

 ןרא גנודליב רַאֿפ עיסימָאק רעכעלקילגמוא רעד ןיא טנעקענ טָאה ןעמ ןעוװ ,ןטַײצ יד ןיוש קעװַא

 קסּפ םעד ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא יד טלעג רַאֿפ ןעלטעבסיוא גנורינער רענעברָאטשרַאֿפ רעד ןוֿפ תונומא

 ןרֿפ לַאֿפ ןיא זַא ,ןעקנעדעג להק רעד לָאז : םידסח עכלעזַא ךָאנ המודּכ ןוא םידיסח עטקעס רעד עגונב

 1 (0210ת42ז03 +ץזמו 54: 1010821 /2:ץמע1סז, (.םבֹותת 10261090תמ, 821461 866 16ז0/
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 ,לַאֿפ ןטרעקרַאֿפ ןיא גנורינער רעד ןוֿפ ףודֿפױא רעד זדנוא טעשארטס םעד טימ סָאװ ,קילגמוא

 תוירחַא עכעלקערש ַא זַא ,תוחּפשמ דעטנזיוט ןוֿפ תוללק יד ןגָאיכָאנ םיא ןלעוװ לַאֿפ אזא ןיא זא

 סע רעבָא ,תונשקע ןַײז םיוא ןבָאה הטרח רעטעּפש טעװ ןײלַא רע זַא ,ּפָאק ןַײז ןרעוושאב טעוו

 ןטוג אזא טשינ וצ ןכַאמ רעקיטַאנַאֿפ עכעלטע ןלָאז עשז-ןירש יצ רָאנ .טעּפש רצ ןַילז ןיוש טערו

 :רַאֿפ וצ ןעננוימַאב עקילעזטַײל עכלעזַא קירעּפכורֿפמוא רַאֿפ ןכאמ ,גנוריגעד רעד ןוֿפ קנארעג

 ײז ןרעטנענרעד וצ ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןוא עיצאזיליוויצ ןוא גנורעלקֿפױא ןדִיי ןשיווצ ןטיירּפש

 רעדָא טזיטַאנַאֿפ ךרוד טדנעלברַאֿפ ןענַײז סָאװ ,ןענַאזרעּפ עקינייא ןלָאז וצ 1 ןטסירק יד וצ רעמ

 !ןשטנעמ רעטנזיוט ןוֿפ קילג סָאד טשינ וצ ןכַאמ ,ץונננייא דעדַא תונובשח עכעלנעזרעּפ ךרוד

 .לַאהַאב ערעיז עכעלטע ךַאנ ןלַאֿפסיױא טעװ סָאװ ,קסּפ ןֿפױא ןטרַאװ פוס לּכ ףוס רימ ןלָאז יצ

 טצרנעגסיוא טָאה יז סָאװ ,לטימ םעד ןדנעװנָא גנורינער עקידענענ יד עשז:לָאז ? ןעננוציז ענעט

 .טימ יד ןוֿפ להק םעד ןקינײרּפָא יז לָאז .ךַאז רענײמענלַא רעקיטצוא רעד ןיא לָאמ עכעלטע

 ייז סָאװ ,טכער יד ןֿפַאשּפָא יז לָאז ,ןעגנובערטש עטונ עדיא ןגעקטנַא ךיז ןלעטש סָאװ ?,רעדילנ

 ןקוקכָאנ גיוא ןרעמַאזכַאוװ א טימ יז לָאז ,ייז טימ ןעגנוָיצַאב עדיא רעכעלטקנוּפ ןכַאמ ןוא ,ןבָאה

 עמערָא סָאד טֿפור יוזא--רעכילב עבָאדג ןוֿפ איֿפונּכ ענעי ןקיטַײזַאב טסייה סָאד .טיײקיטעט רעויז

 ןקיטַײזַאב ,דִיי רעטרעלקענֿפרוא דעד טֿפור יזזַא--רעקיטַאנַאֿפ ןוֿפ עדנַאב ענעו ןקיטַײזַאב ,לדָיר

 ךיז טלעטש סָאװ ,גנורעקלעֿפַאב עטעדוװירקעג יד טֿפור ױזַא--רוטַאנ רעד ןוֿפ ןשינעעזרַאֿפ ענער

 ,ייז ןקיטײזַאב .ןשינעײדדרַאֿפ ןוא גנענ עמורק ערעדיז ןוֿפ תונברק עכעלקילנמרא יד רַאֿפ ןַילא

 ןצעזַאב דעטרע ערעייז ןוא ,ןֹדִיי עקידנעקנעד טונ עלַא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא םימחר רימ ןטעב

 :ערעטניארַאֿפ-טינ ןוא טיײקטנרעלענ ,גנורעלקֿפױא רעיײז טימ טסּוװַאב ןענַייז סָאװ ,רענעמ טימ

 ,להק םוצ פורֿפױא ריא לָאמ א ךָאנ לָאז גנורינער עקידענעג יד זַא ,ךיײלגוצ ןטעב רימ .טייקטריס

 ןיא ןבעגרעביא ,טײקכעלטנֿפע רעד ןיא סיױרַא טינ הלילח לָאז רע ,דוסב םיא טלַאה רענעי סָאװ

 ןיא םיא ןצעזרעביא וצ רענעמ עטרעװסנעיודטרַאֿפ ןלעֿפַאב לָאז ןוא ,רעטעלב עכעלטנֿפע יד

 .ןלוש עלַא ןיא םיא ןכעלטנֿפערַאֿפ ןוא שוערבעה

 1 סג תם
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 ש -טּב 1909, ק. 0.

 ןדַיי עשיליוּפ יד וצ ףורֿפיֹוא

 ןטשטנעבעג ןיא טנַײשעגֿפױא .טױהַײרֿפ ןוֿפ ןוז יד טָאה ןיוש ! רעדידב ןוא תד-לנב ענַײמ

 ןוֿפ תועּפשה עקידנזיולסיוא יד ןוֿפ ןיוש ןסינעג ןיז עַײרטעג ענַייז ןוא ,ןקַאלָאּפ יד ןוֿפ דנַאל

 רעכעלדנעש ןוֿפ ןטייק עמַאזיורג יד רימ ןבָאה טרעטעמשעצ .טייהיירפ רעקידנבעלֿפױא רעד

 רעשירעכערבדַטֿפ ןוֿפ ךָאי ןרעווש םעד קרַאק דעזדנוא ןוֿפ רימ ןבָאה ןֿפרָאװענּפָארַא ,טֿפאשטכענק

 ןוא םוֿבָא ערעזדנוא רַעֿפ טײהַײרֿפ וצ ףור ַא ןעווענ זיא סָאװ ,רעלדָא רעסַײיװ רעד ןוא ,עינצריט
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 ףעטנוא טעלּפרעניח ןיא יװ יױזַא ןֿפָאלשעג ןוא ןנעלעג ןרָאי ליֿפ ױזַא ןוֿפ ךשמ ןיא זיא סָאװ

 ךרוד טקרַאטשעג ,טציא זיא ,םזיטָאּפסעד ןקידנקינַײּפ-ןשטנעמ ןוא ןעמַאזיורנ ַא ןוֿפ ןָאֿפ רעד

 סָאד טינ טקיטולב ןעמעװ ַײב .םור ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא זדנוא רע טריֿפ ,טסַײנ ןקידנבעלַאב א

 סָאװ ,טלעװ רעזדנוא ןיא טינ ןכַײלנ ןייק טָאה סָאװ ,טכערמוא ןטרעהעגמוא םענעי ףיוא ץרפה

 םַײב טרעטיצרַאֿפ טינ טרעװ רעװ !זדנוא יבנל טביולרעד ךיז טָאה טָאּפסעד רעמַאזיודנ רעד

 רעשרעה רעד ןטסָאמרַאֿפ ךיז טָאה ייז ףיוא סָאװ ,םישעמ עכעלרנעש ענעי ןָא ךיז ןענָאמרעד

 ןבָאה רימ  ןלוּפ ןוֿפ ןיז עַײרֿפ יד ,זדנוא יבגל סעּפעטס עטקיזַײארַאֿפ ןוא עטײרּפשעגסיוא ןוֿפ

 טימ ;טרעװשַאב רדסּכ זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןדַײל עקידנרעיוד גנַאל יד ןוֿפ טּפַאכענֿפױא ךיוא ךיז

 ,עינַאריט רעשיטָאּפסעד ןוא רעקידלקע רעד ןוֿפ ןלַײז יד ןלַאפעגנַײא ןענַײז ןכַאװֿפױא רעזדנוא

 .ָאקשושטשָאק ןכעלסענרַאֿפמוא םעד ןוֿפ דנַאלרעטָאֿפ ןיא טצנַאלג טױהַײרֿפ ןוֿפ ןגרָאמ רעד ןוא

 ענעמוקַאב יד טנַאה רעטנֿפָאװַאב טימ ןקיטֿפערקַאב וצ טציא זיא--! רעדירב--בוח רעזדנוא

 טימ ןוא עדרערו רעזדנוא ןצישַאב וצ קִיעֿפ ןענייז רימ זַא ,עּפָאדיײא ןזַילװַאב וצ ,טײהַײרֿפ

 עטרנשרַאֿפ ןוֿפ טכצמרעבילא רעד ןוֿפ יז ןֿפמעקוצסיוא ,םוד ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא ,טנַאה רעד ןיא רעוועג

 ,לרונ רעזדנוא ןסילשאב ףדַאד סָאװ ,טנעמָאמ רעד ןעמוקענ זיא סע .ןענַאריט עקידהּפצוח ןןוא

 ןוֿפ רעקלעֿפ עלעריוא יד ןוֿפ רעטסיײר םעד ןיא דנַאלרעטָאֿפ רעזדנוא ןריֿפנַײרַא ףרַאד סָאװ

 ןעו ,טנעמַָאמ רעד ןעמוקענ זיא סע .טקעמענסיוא טציא זיב םיא ןוֿפ זיא רע סָאװ ,עּפָארייא

 .ץנַאלג ןקידרעירֿפ םוצ ןלױּפ ןעגנערבקירוצ ןֿפרַאד רימ רעדָא ןייגרעטנוא ןזומ ןלעוו רימ רעדָא

 דנַאל ןעַיררֿפ ןיא זַא ,טלעװ רעד ןזַײװ רימָאל ןוא טומ ןוא הרוֿבנ טימ ןענעֿפַאװַאב ךיז דימָאל

 טגָאלש סע ןמז לּכ ןוא ,טייקשידלעה עטסּוװַאב יד ןרָאװענ ןשָאלרַאֿפ טינ ךָאנ זיא ןטיכעל יד ןוֿפ

 זדנוא ןיֿפ ןסירעגסױרַא ןרעװ טינ דנַאל סָאד טעװ גנַאל ױזַא ,ץרַאה עשיליוּפ סָאד זדנוא ןיא

 ךיז טזָאל סָאװ ,נידרק םוצ ףור ַאזַא ַײב .עינַאריט רעקידתוירזכַא רעד ןוֿפ םיתרשמ יד ךרוד

 ןכעלברעטשמוא ןוֿפ רעדניקסדניק ענעטָארעג יד ! ריא טלָאז ,דנַאלרעטָאֿפ רעזדנוא ןיא ןרעה טציא

 םיונוצ ךיז ןֿפיױל ןיז עַיירטענ ערעדנַא םעב !טַײקיוד ןוֿפ סיוש ןֿפױא ןליוֿפ עקיצנייא יד ,ןהשמ

 רעזדנוא ףרוא ןדעקַאל סָאװ ,םיאנוש יד ןסױטשוצּפָא ידכב ,ןענָאֿפ עשידנעלרעטָאֿפ רד רעטנוא

 .עגלַא דעקיזָאד רעד ןיא סרעקוקוצ עקיטלינכַײלג עקיצנייא יד ןַײז ! ריא טלָאז ,ננאנרעטנוא

 וצ ןקעוו סָאװ ,רעצדעה עקיטומ ענעי טינ ריא טנַאמדַאֿפ יצ ? ךַאז רעקיליײה רָאנ ןוא רעניימ

 ,םישעמ וצ ,רעדניקסדניק ערעזדנוא ןוֿפ ןוא זדנוא ןוֿפ ביול םעד טרעוו ןענַײז סָאװ ,םישעמ

 סע טלעטשעגקעװַא ןוא גנַאנרעטנוא ןוֿפ םוהּת ןוֿפ דנַאלרעטָאֿפ רעייז ןסירענסיורַא ןבָאה סָאװ

 .עגוצ ךַײא טָאה יז סָאװ ,םעד ךרוד ןליױּפ טָאה יצ ?םור ןוא טכַאמ ןוֿפ דנַאטש ןקילָאמַא ןֿפױא

 ןוא טײקרעטצניֿפ חמחמ ןבָאה רעקלעֿפ ערעדנַא ןעוװ תעב ,סיוש ריא ןיא טלקמ םוקמ ַא טלייט

 ןשיווצ אֿפוג םעד ךרוד ךַײא ןעמונעננַײרַא טינ ,טּפוטשענּפָא ןוא טלװעַאב ךַײא סנביולנרעבָא

 זמלַאהַאב ןוא סיודַא זדנוא טגנערב סָאװ ,ןבעל זדנוא טינ סָאװ ,דרע יד ?עריא ןיז עקירעביא יד

 זיא טײקרַאבקנַאד ?דנַאלרעטַאֿפ רעוא טינ יז זיא יצ -- דרע עקיזָאד יד ,רענייב ערעזדנוא

 ,דנַאלרעטָאֿפ םענעי ענונב ֿבוח םעד עשז:טלָאצַאב ,רעטקַארַאכ רעיא ןוֿפ ךירטש רעדנוזַאב ַא

 טכוז. :שוריֿפב טגָאזעג טינ ,איֿבנ רעכעלטעג רעד ,והימרי ןעד טָאה .םעד ןיא טבעל ריא סָאװ .

 םערָאװ ,טָאנ ריא רַאֿפ טעב ,טכַארבעג ךַייא ךיא בָאה ןיהַא סָאװ ,טָאטש רענעי ןוֿפ םולש םעד

 טימ טינ ןעד רע טָאה וצ ?(5 קוסּפ ,ט"כ יּפַאק ,והימרי) -קילג רעיא ךלוא זיא קילנ דיא ןיא

 עניײז רַאֿפ זדנוא טכַארטַאב סָאװ ,דנַאל סָאד זַא ,רָאלק גונעג טקירדעגסיוא רעטדעװ עקיזָאד יד

 ? גנוצישַאב ןַײז רַאֿפ ןַײז שֿפנ רסומ ךיז ןלָאז רימ זא ,ןעננַאלרַאֿפ זדנוא ןוֿפ טכעד טימ נעמ ,ןיז

 רעבירעד ,ןקידנערַאֿפ געט ערעזדנוא רימ ןלעװ ָאד ןוא ןרָאװענ ןריובעג ָאד ךָאד ןענַײז רימ

 םיוא !רעװענ םוצ ,רעדירב !רעװעג םוצ .ןֿפמעק וצ דנַאל סעד רַאֿפ ֿבוח א זדנוא ףיוא טנול

 םעד ןענעקרעד וצ ןבעג וצ ידכב ,טנַאה רעקיטומ ןוא רעווענ טימ טליײא ףור םעניײמענלַא םעה

 ,דנַאלרעטַאֿפ ןטסרעַײט םעד ןוֿפ טכער עטסקילײה סָאד קידנקידלַאװעגרַאֿפ זַא ,רעשרעה ןשיסור

 רע טניימ ,ןטייק עַײנ זדנוא רטֿפ קידנטיידנ זַא ,טייקכעלשטנעמ יד םעד ךרוד קידנקרדדרעטנוא

 .טײהַײרֿפ עסיז יד ןצאש טינ ןיוש רימ ןענעק ,טֿפַאשטכענק רעכעלקרלנגמוא וצ טנייוועג זַא ,הועטב

 ,ץרַאה טימ ץראה ,ןטסירק רעדירב ערעַײא ןוֿפ טנַאה רעד טימ טנַאה דעַײא עשז טדניברַאֿפ
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 טַאר ןלַאּפיצינומ םוצ ןביולג סהשמ ןוֿפ טנגוי רעד ןוֿפ סערדַא

 עשרַאװ ןיא

 !טַאר רעלַאּפיצינומ רעֿבושחה

 טננוי רעשידִיי רעצנַאנ רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,ןדִיי עקידנעקנעד טונ עלא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 םעד ןבענענ טסָאה וד סָאװ ,רַאֿפרעד קנַאד ןכעלטנֿפּפ ןַפ ןצרַאה ןֿפיט ןוֿפ סיױרַא ריד רימ ןנָאז

 ןוטנָא ןוא דרַאב יד ןעמענּפַארַא ,השבלה עקיטירצרַאֿפ ןַיײז ןֿפרַאװּפַאדַא לָאז רע ,הצע יד להק

 גנרכאדוֿפירא רענַײמעגלַא רעד ןטימ ןיא סָאװ ,ריד קנַאד א .גנודיילק |עשילירּפ} יב ליה ךייל

 עקרדנזיילסיוא ךרוד טסליװ ןוא ןביולג סהשמ ןוֿפ רעניוװנַילא יד }

 .וטיטסנַאק עדעדנַא ןוֿפ ליּפשַײב םעד קידנעוטכָאנ סָאװ ,םליה ןוֿפ טנַאה א זילװליײט ןבעג תוצע

 וצ זדנוא ןרעטנעענרעד םינהנמ ןוא השבלה ןוֿפ טײקכַײלג רעד ךרוד וטסליװ ,רעקלכפ עלענָאיצ

 ןוֿפ ןרא ןדָיי עקידנעקנעד סוג יד ןוֿפ ֿבוה רעד ,ֿבוה רעזדנוא זיא סע .ןטסירק רעדירב ערעזדנדא

 .גנרריכער רעד ןוֿפ ןשטנּגר עקידענעג יד ןעניירק וצ וטֿפױא ןקיסַאּפ ַא ךרוד ,םננוי רעשידִלי רעד

 ןעייטש רימ זַא ,טײקרעטצניֿפ ןוֿפ ךָאי םעד ןכָארבעצ ןיוש ןבָאה רימ זַא ,ןעמעלַא ןזַײװ דימַאל

 ענעגייא לד ןוֿפ רָאנ טריֿפעגנ ,סָאװ ,קנעי ןוֿפ רענעלּפ עקירערינ יד ןוֿפ ערעֿפס רעד רעביא רעכעה

 לָאז רע ידכב ,טײקשירַאנ רעקיביײא ןיא ןומה ןשידִיי םעד ןטלַאה וצ ךיז יז ןערַאטס ,ןקוקסידא

 טלכײמש סע .םישעמ עכעלדנעש ערעײז טקערראֿפ סָאװ ,רעיילש םעד ךיז ןוֿפ ןסַײדּפַארא טינ

 עלַא ןוֿפ םענֿפױא רעטונ רעד זדנוא םףױױא טרַאװ סע ,טֿפנוקוצ עכעלדנַײרֿפ א ןנעקטנַא זדנוא
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 .סױדַא טסיירד רימָאל רָאנ ,רעקיטַאנַאֿפ עקינייא ןוֿפ לדַאט םעד םיוא ןקוק טינ רימָאל .ןטסירק

 .ערעזדנוא רעדידב עדעדנַא קשח ןבעגוצ ליפשיכב םענעניױא ןטימ ןוא ןטערט

 .רעניצנַאד םײח ,יקסנַאנזָאּפ לאֿפר ,ךודעגנעזָאָר לכימ
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 לארשי ןוֿפ רעזַײהטָאג יד ןיא ךיוא טרעַײנ ,דעמיטקיליײה עכעלטסירק יד ןיא רָאנ טינ

 ןוא טײהַײרֿפ רַאֿפ רעװעג עשיליוּפ סָאד ןשטנעב לָאז רע ,ץוש ןוֿפ רַאה םוצ תוליֿפּת ןרעה ןזָאל .

 רע ןוא ,תינעּת ןוֿפ גָאט א רַאֿפ טמיטשַאב ֿבר רעגיה רעד טָאה ח"ד ןוֿפ ןט10 םעד .דנַאלרעטָאֿפ

 ,םיליהּת ךעלטיּפַאק עקיסַאּפ יד ןגָאז םַײב .העש ריֿפ ןוֿפ טסנידסטָאנ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה

 עקילָאצליֿפ יד ןבָאה לארשד:ץרא דנַאלרעטָאֿפ םענערָאלדַאֿפ ןנעוװ תונורכז עקידנריר יד תעב

 :רעבייא דעד זַא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןעוװעג ללּפתמ ,ןעיורֿפ ןוא רענעמ ,ןדִיו עטלמאזרַאֿפ

 ביל ךַײלג ןוא טייוװצ רעײז ,ןליוּפ רעביא החגשה ןַײז ןוֿפ דָאנעג יד ןטיירּפשסיױא לָאז רעטש

 עינָאמערעצ רעד סב קידנעַײז .ץנַאלג ןקילָאמַא ריא וצ ןעגנערבקירוצ דז לָאז ןוא ,דנַאלרעטָאֿפ

 ןעגנוקירדרעטנוא עלַא ףיוא טקוקעג טינ סָאװ ,קלָאֿפ םעד זיא ליוװ ,טכַאדטעג ךיז ךיא בָאה

 .דנַאלרעטָאֿפ םוצ עביל ןוֿפ םַאלֿפ םעד רעטנוא קידנעטש רע טלַאה

 ןוֿפ רעדילנטימ ,םול בנעזָא ר ןוא םיוביַאמ

 .עידרַארונ רעלַאנָאוצַאנ רעד
 1831 רַאורבעֿפ ןט5
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 וִש יש 3:524006, 4. 18 16016?ת14 1831

 86ש:02/6 (10:40ת, 261620ש3מצ-

 עשרַאװ טָאטש רעד ןוֿפ ןדִיי יד וצ ףורֿפיוא

 טקיטכעמלוֿפַאב ךימ טָאה רעטילימ ןקידנֿפמעק םעד רַאֿפ תוֿבדנ ןבַײלק וצ טעטימָאק רעד

 סרעַײטשוצ עקיליווװַײרֿפ ןבַײלק טימ ןעמענרַאֿפ ךיז לָאז ךיא זַא ,ח*ד ןט13 ןוֿפ םורֿפױא םעד ךרוד

 ,ֿפיוא ייז לָאז ךיא זַא ןוא ,רעטילימ עלַאנָאיצַאנ סָאד ןציטשרעטנוא וצ םיוא ןדִיי עניה יד ַײב

 ענונב ךָאנרעד ןוא ,קלָאֿפ ןשיליוּפ ןצנַאנ ןוֿפ ךַאז רעד ענונב םעד רַאֿפ ןחיטָאמ עתמא יד ןזַירו

 ןקידוֿבּכב םעד ךרוד טרעַאב קידנעַײז !עשרַאװ טָאטש רעד ןוֿפ ןדִיו .לרונ םענעגייא רעדיז

 ןוֿפ הבזמ ןֿפױא תונברק ןעגנערב וצ גנוימַאב דעַײא זַא ,טינ טניימ ,קלָאֿפ ןעַײרֿפ ןוֿפ יודטוצ

 .סנביולג לֿפַײה םעניילק א ןוֿפ ןעגנוטערטסיורא יד ךרוד טלקנוטרַאֿפ ןרעװ ןָאק דנַאלרעטָאֿפ

 קלָאֿפ עשיליוּפ עקידנעקנעד לדייא סָאד .ןעמָאנ רעַײא ןגָארט וצ םדעװ טינ ןענַײז סָאװ ,רעדררב

 זַא ,םינ טניימ ;ןֿפרּוװסיױא ןוא ןדִיי עקידוֿבּכב ןשיוװצ ןדיישרעטנוא וצ ןסייװ ננורינער יד ןוא

 עּכילרוּפ ןיא טציא םעד טימ ןעננורדעגכרוד ,ריא ךיוא ,ןיינ .ןעמ טקידלושַאב ןעמעלַא ךַײא

 ןעננערטשוצנָא קנאדעג ןקיטומניײא ןַא ךדוד דנַאטש ןיא ןַײז טעװ ,ליֿפענ ןקידנשרעה רעצרעה

 :ָאוצַאנ רעטונ רעד רַאֿפ ,ןעק רע סָאװ טימ רעכעלטיא ,ךיז ןבענוצּפָא ףיוא ןעגנוָימַאב עדעַײא

 עכעלדנַײֿפ ןוא עקיטשינ יד ךרוד ןסױטשּפָא ןלָאל טינ ןדָיי יד רעבירעד ןלָאז .ךַאז רעלַאנ

 רעד ןיא ןרעוװ טליקענּכָא טינ יײז ןלָאז ,קלָאֿפ רעײז ןנעק טדנעוװעג ןענירז סָאװ ,ןעננַאלק

 : ,דנַאלרעטָאֿפ םוצ טייקנדנובעגוצ רעקירעהעג

 עשררלעה יד ןציטשרעטנוא וצ ףיוא ןעק רע לֿפיױװ רעייטשוצ א ןנָארטנַײרַא רעכעלטיא לָאז

 ןלעוװ דנַאל םעד ןוֿפ רעניווװנייא עלַא סָאװ ,טײהַײרֿפ רַאּכ ןּכמעק סָאװ ,ןליוּפ ןוֿפ רעקידיײטרַצֿכ

 ןוא דַאבקנַאדמוא ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא קלָאֿפ עשיליוּפ עלעדײַא סָאד .קלח ַא ריא ןיא ןבָאה

 ןַײז ןוֿפ ןזַײװַאב יד ןבענ ךַײא סרעַײטשוצ עקיטציא ערעַײא ןוֿפ סָאמ רעד ןיא סע טעװ רעכיז

 ,יורטרצ טמיטשאב ןענַילז סרעַײטשוצ עקיזַאד יד ןבַײלק וצ ףיוא .טייקטניינעגליוח רעכעלרעדירב

 ןלָאז יז ידכב ,טעטימָאק ןיא ןגָארטוצנַיררא ףיוא רימ ןבעגּפָא ייז ןלעדװ סָאװ ,ןענָאזרעּפ עטרעוו

 .גנומיטשַאב רעדיז וצ ןייגרעד

 1831 לירּפַא ןס18 ,עשרַאוו

 .רעטרינעלעד ,ןָאדדָאנ דדַאנרע ב



 .ותעצ רבד ערקה א לוק

 : = א 1 פו : א ר :

 2 2 : 2 הכטטסז?אזווחַפ .סאזאופ .

 עי יא הע ׁשעג םנוזא .ׂשאֶר ןיִא .שאָוו
 2 רבה א נאו יי י
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 + ןעסיווצ וצ טי הניצ לייא יי
 יי 2 ו = .ןּאָה סע .זַא טְרעֶה היִג . ןיֹוׁש = .ןמ  טאָה - - ץטע
 יאר יא ץֶמע ןּוא תרעַּבְסעַל ןיִא עא ןיֹװ ןִא ןעֶכאַז 2 עַכְלְרעֶריו 6

 : יא טא םטְנעַלְׁש 5 טעטש 1 נא בי
 - ןירעלק הער .ןיִא ןיִיֵצ רעד טאַרְקַא ךיִא ךיא ליִװ .םעד  רֶעְּביִא -

 א .ךיִז טאָה = 92 יע טערקן האי ר 02 יי
 . יםשה בן 4 שב יע .טעעצב טְלאז 2 1 א ןר2
 . ןוש ןֶמעו םע תֹוכֹוט ַא האַּפ םאָו תא ןעֶועיֶהעֶּב םאָה ְךֵרֶכִה
 יה לא יא ג) לע ַא האפ סאו ןיִא ןיִמיִקיִג סיורַא -
 הע יע א ןרײ ןיַו ןעֶנעֶמ םִע ןעֶשְנעֶמ א 2
 .םּוצ מע סֶע א /נעַל עֶלְלֶא .ןַא אָד .ראָנ ןנעו
 3 עי וי + רעֶזיק.ןעֶטיִבייַרְטְכֶע =

 8 טוג אַ ךִמ ץֶרעֶה - .ךיִא ןעֶריֹוא עֶרייֵּב ףיֹוא עשטנעפע 1

 = טאַהיִג 2 / הא יע טעאאאו טאנק ר םתב
 עיכעק ְׁש םַע יי אײ סאוָו םצעפ - עכיסצ - =
 .זאה טְפאָלעֶג 2 קא ניי אייז 8 אפ ענג תֹוצָע -

 1848 ףורֿפױא רעגרעגמעל םעד ןוֿפ לטַײז עטשרע סָאד

 (633 יז וצ)
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 633 ַאילאװיכרַא

 .סנביולג לֿפַײה םעניילק א ןוֿפ ןעגנוטערטסיורא יד ךרוד טלקנוטרַאֿפ ןרעוװ ןָאק דנַאלרעטָאפ

 קלָאֿפ עשיליוּפ עקידנעקנעד לדייא סָאד .ןעמָאנ רעַײַא ןגָארט וצ טרעװ טינ ןענַײז סָאװ ,רעדירב

 זַא ,טינ טנירמ ;ןֿפדּווװסיױוא ןוא ןדִיי עקידוֿבּכב ןשיווצ ןדיישרעטנוא וצ ןסייוו גנורדנער דד ןוא

 עשילירּפ ןיא טציא םעד טימ ןעגנורדענכרוד ,ריא ךיוא ,ןיינ .ןעמ טקידלושַאב ןעמעלַא ךַײא

 ןענ:ערטשוצנָא קנאדענ ןקיטומנייא ןא ךדוד דנַאטש ןיא ןַײז טעװ ,ליֿפעג ןקידנשדעה רעצרעה

 :ָאיצַאנ רעטונ רעד רַאֿפ ,ןעק רע סָאװ טימ רעכעלטיא ,ךיז ןבעגוצּפא ףיוא ןעגנודמשב ערעיא

 עכעלדנַײֿפ ןוא עקיטשינ יד ךרוד ןסױטשּפָא ןזָאל טינ ןדִיי יד רעבירעד ןלָאז .ךַאז רעלַאנ

 רעד ןיא ןרעוו טליקענּפָא טינ ריז ןלָאז ,קלָאֿפ רעײז ןגעק טדנעװעג ןענַייז סָאװ ,ןעגנַאלק

 .דנַאלרעטָאֿפ םוצ טייקנדנובעגוצ רעקלרעהעג

 עשורלעה יד ןציטשרעטנוא וצ ףיוא ןעק דע לֿפיװ רעיוטשוצ ַא ןנָארטניירא רעכעלטיא לָאז

 ןלעוװ דנַאל םעד ןוֿפ רעניווונייא עלַא סָאװ ,טײהַײרֿפ רַאֿכ ןֿפמעק סָאװ ,ןליוּפ ןוֿפ רעקידיײטרַאֿפ

 ןוא רַאבקנאדמוא ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא קלָאֿפ עשיליוּפ עלעדױַא סָאד .קלח ַא ריא ןיא ןבָאה

 ןַײז ןרֿפ ןזַײװַאב יד ןבעג ךַײא סרעייטשוצ עקיטציא ערעַײא ןוֿפ סָאמ רעד ןיא סע טעו רעכיז

 :יודטוצ טמיטשאב ןענַלז סרעילטשוצ עקיזָאד יד ןבַײלק וצ ףיוא .טייקטניינעגליווו רעכעלרעדירב

 ןלָאז ייז ידכב ,טעטימָאק ןיא ןנָארטוצנַײרַא ףיוא רימ ןבעגּפָא ייז ןלעוװ סָאװ ,ןענָאזרעּפ עטרעוו

 .גנומיטששב רעייז דצ ןייגרעד

 1831 לידּפַא ןס18 ,עשרארו

 ..רעטריגעלעד ,ןָאדרָאג דרַאנרעב
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 1848 ןיא גרעבמעל ןיא ףורֿפױא רעשידִיי ַא

 רעד וצ טקריוװעגטימ ךס ַא עיצילַאנ ןיא 1848 ןוֿפ עיצולָאװער יד טָאה ,טנַאקַאב וו

 רעד ןנעוװ .ךַארּפש רעשידיו רעד ןיא קיטסילַאנרושז ןוא קיטסיצילבוּפ רעד ןוֿפ ננולקיוװטנא

 (א"א ןאמדידֿפ ,ןאבַאלאב) ןרָאװעג ןבירשענ קיצניװ טינ זיא קיטסיצילבוּפ רעקיזָאד
 .טינ ליײוודעד ךָאנ רימ ןבָאה ןינע םעד ןגעוו עיֿפַאדנַאנָאמ עכעלריֿפסיוא ןייק םנה

 ןיא ןבילבעג רעשרָאֿפ ערעזדנוא רעבָא זיא ,טקורדעגרעביא ָאד טדעװ סָאװ ,םודֿפױא רעד
 : םענייא ןוֿפ טעמתחעג ןוא שידִיי ןכעלמיטסקלָאֿפ ,ןקיטכעדּפ ַא ןיא ןבירשעג .טנאקאבמוא ןצנַאג

 ןיא סיודַא רע זיא -םימע בבוח ףא לאדשי בהוא םהדבא ןב אדוהי קחצד

 טָאה רהָאמ לדנע'מ רעדיײא ,רעֶירֿפ שדֹוה ַא טימ טסייה סָאד ,1848 ץרעמ ןיא גרעבמעל

 קיסעמלנער טנַיײשרעד טָאה סָאװ ,?גנוטיצ. טַאלב:כָאװ ןַײז ןוֿפ רעמונ ןטשרע םעד ןבענעגסלודא

 .טנצ דָא דיווצ ןוֿפ ךשמ ןיא

 .טעטיסרעווינוא דעדראװראה דעד ןיא ךיז טניֿפעג עורֿפױא םעד ןוֿפ לאנינירַא רעד
 ןא טכעלטנֿפערַאֿפ ,ֿבנַא ,טָאה רעכלעוו ,רענררו ָאעל ןוֿפ עונקעלָאק רעד ןיא ,קעטָארלברב

 2 ע140:54 170612002608) :1904 רָאי ןיא ךָאנ םורֿפױא םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא עשילננע
 ןיא ךיוא סע טנָאמרעד רע .(01 1848, ,,16 ,/סש19, (טסנמתגסמ+ 2111ת0ע6", (0סלסט6 23 4

 ןלוֿפ םעד רעביא ָאד ןקודד רימ .186 ם:פ!סז} 01 3108158 1211018סטז6, 1899, ק. 250 :ןַײז

 רעד ןוֿפ עלימסקאכ א טימ ,רושָארב רעטנַאסערעטניא רעקיזָאד רעד ןוֿפ טסקעט:לַאניגירָא

 1,טייז רעטשרע

 םכניא ןענוֿפעג בָאה ךיא סָאװ ,ךעלטעלבגולֿפ עיצקעלָאק ַא ןוֿפ ןעמַאטש ןטנעמוקָאד 3 עטצעל יד *

 רעד זַא ,ךעלגעמ ;עקָארק ןיא יקסירָאטרַאשט ןוֿפ ויכרַא ןיא ןוא (עשרַאװ ןיא טציא) וװיכרַא רעליװסרעּפַאר

 ,טַײצ רענעי ןוֿפ עטערּפ רעד ןיא טקורדעגּפָא ןעװעג ךיוא זיא טַאלבגולֿפ רענעי רעדָא

 רעד טזָאלעגסיוא זיא תוביס עשינכעט רעביא ,לַאניגירָא ןיא יװ טבַײלב עיֿפָארגָאטרָא יד 1

 .עיֿפַארגָאטרָא רעַײנ רעד טיול ףלַא םעד רעטנוא חתּפ ןוא ץמק טלעטשעג ןענַײז טײקרָאלק בילוצ ,דוקינ רעלוֿפ
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 התטב הבד ארוקה לוק

 ןסס ןטסט 12861104690 (381/סע1 | /1אמ 016 :,6

 86ט01:6זטמ9 (141121685.

 ,נרעּבמעל ןיא נוא ןעיװ ןיא ןהעשענ סנוזַא שאד זיא ׂש ַא וו

 ךײא ןינעז ש ַא וו רעטרעוװ רָאּפַא ץרעה רעדורב עקידיצראה עּביל

 ןעס"ײרו ףהצ ניטילכ ךדניצ

 ןיא ןעכַאז עכילרעדניוו ןיפולרעפ ךיז ןיּבָאה סע זַא טרעהינ ןיוש םחסה ןמ טָאה ץטע

 סטכעלש סעּפע ךָאנ םעװ סע זַא ארומ רָאנ רשפא טָאה ץטע נוא נרעּבמעל ןיא נוא ןיוו

 סע סָאװ ןירעלק רעד ןיא ןילייצ רעד טַארוקַא ךייא ךיא לווו םעד רעּביא ןימיק סיורַא ןיפ רעד

 רַאֿפ סָאװ ןיהעזנייא טלָאז ץסע זַא ידּכ ןיטעג וזַא ךיז טָאה סע סָאװ רַאפ ןיא ןיטענ ךיז טָאה

 ןיא ןימיקינ סױרַא ןיוש ןינעז סע תובוט א רַאפ סָאװ נוא ןעזעיוועג טָאה ךרּבתי םשה םיסינ א

 רעדָא ןידרי ןַײז ןענעמ סע ןעשנעמ עללַא ראפ ןימיק סיורא ךָאנ טעװ סע סטיג ַא רַאפ סָאװ

 :רעזייק ןעשיכיירטסע םוצ ןערעהעג סע סָאװ רעדנעל עללַא ןיא ָאד רָאנ ןינעז סע סָאװ םיוג

 :וצ פונ ץנַאג ךימ ץרעה ןיא ןעדיוא עדיײב ףיױא עשטנעפע

 ןיּבָאה אירז סָאװ םיצעוי עכילטע טאהינ ךיז םורא טָאה דנַאנידרעפ רעזייק ריטינ רעזנוא

 תושקּב איד ןירעה לָאז הע זא טסָאלעג וצ טשינ ןיּבָאה אייז סָאװ ןיא ןיּבענענ תוצע עטכעלש םע

 ךילקילג ןינעק ןילָאז אייז זַא םעד וצ ןיפרַאדעּב אייז סָאװ ןיסיוו טשינ לָאז ןיא קלאפ ןייז ןיפ

 ןיטצעל רעד ןיא ךיז ןינעז םעד רעּביא .ןָאטינ אייוו רעייז ןעשנעמ עטינ עללַא טָאה סָאד ןיּבעל

 איד טימ םנייא ןיא ןעשנעמ ענולק נוא עטונ ערערהעמ ןימוקינ דנַאנַא וצ ןעיוװ ןיא טייצ
 טצעזעג ףיוא ןיּבָאה נוא טנרעלעג רעויז ןינעז אייז סָאװ סילָאקש עכיוה איד ןופ ןעטנעדוטש

 עטכערינ נוא עטינ עללַא טנכעריג סיוא ןינַאטשינ ןינעז השקּב רעד ןיא רעזייק םוצ השקּב ט

 רעטנוא ןעשנעמ ןיסַאלימ ןיּבָאה השקּב איד רעזייק םעד ןופ טרעגעּב קלָאפ סָאד סָאװ ןיכַאז

 ןייז נוא טלעמַאז רַאפ ןעווינ זיא רע סָאװ םייס םוצ ןיגנַאניג ןעמ זיא טפירש רעד טימ ןיּבורשנ

 רעד טימ ןײג םּכיִּת לָאז רע זַא ןיטעּבינ םהע טָאה ןעמ נוא סיוה דנַאל טסיוה סע סָאװ סיוה

 ןירָאװרג לי רעד זיא רעזיײײק םוצ ןיגנַאנינ רעּבָא זיא םייס רעד רערייא רעזייק םוצ עטיּב

 םיײס רעד זַא טנײמיג טָאה קלָאפ סָאד קלָאפ םעד ןופ עדימרַאה א נוא ףיול ףיוא רעסיורנ א

 ארד ןינָאלשעגניײַא אריז ןיּבָאה םעד רעּביא רעזײק םעד השקּב איד ןיּבעג רעּביא טשינ ליוו

 ןעמרקעג ןָא זיא םעד ףיוא טרעמירטרעצ ןיסַאז ךסַא ןיּבָאה נוא סיוה דנַאל םעד ןופ ריטסנעפ

 ןינעז ןיסָאשינ ןעשטנעמ איד ףיוא סָאה נוא קלָאפ סָאד ןיּבורטג קעווַא טָאה נוא רעטילימ

 ןעשטנעמ ערדנַא טימ םייס רעד ןיננַאגיג זיא לייוװ רעד ןעטנעדוטש נוא רעגרעּב עכילטע ןילַאפנ

 .רזייק םוצ השקב רעד טימ ןיטנעדוטש איד נוא רעגרעּב איד ןופ ןיּבילקנ סיוא טָאה ןעמ סָאװ

 ןייז טָאה קלָאפ םעד םיוא ןיסָאשיג סָאה רעטילימ סָאד זַא םרעהיג טָאה רזייק רעטונג רעד איוו

 זַא ןיבענינ לעֿפַאּב ַא ףּכיה טָאה רע נוא ,ןיסיגרעפ טולּב ןייק ןיזָאל טלָאװיג טשינ ץראה טוג

 עצנאג איד טרעהיג סיוא רע טָאה ךָאנ רעד נוא ןיסוש וצ ןירעהפיוא ללָאז רעטילימ שָאד

 תמא םעד טשינ להָאמ ןייק רעהירפ םהיא טָאה ןעמ זַא ןיהעזג טשרעה רע טָאה ָאד ,השקּב

 עד נוא ,ןיפרַאדּב נוא ןירענַאּב רעקלעפ ענירּביא ענייז נוא םלוע רעניוו רעד סָאװ טגָאזנ

 רָאנ טָאה סע סָאוװו טיללָארוזַאּפ ננידללַא געט איירד ןיא טָאה רע ללָאז ןיּבעל גנַאל רזייק רעטונג

 .טייצ ריצרַאק אזַא ןיא ןירעוו טרופעג סיוא טנָאקג

 .עדרַאנלַאנָאיצ ַאנ ַא ןיכַאמ ןיסייהינ רע טָאה ןיטשרע םוצ

 זַא ןיהעז נוא ןייג םורא ןילָאז אייז סָאװ ןיטנעדוטש ןיא רינרעּב ןיפ ךַאװ ןייא זיא ׂש ַא ד

 ךַאז עטינ א רעויז זיא עדרַאנ לַאנָאיצַאנ ַאזַא .גנונדרָא ןיא נוא גנוהיר ןייז גנודלַא לָאז סע
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 :עטש עללא איוו רהעמ סע טפלעה רעטרעוװ רַאּפ ןייא ןרעדנַא םוצ טנָאז ריגרעּב ןייא זַא ןירָאװ

 ףיוא ןיסייוו נוא ןישנעמ טָאטש ערעייז רענרעּב איד ךיד ןינעק טנַאה טלעװ רעד ןיא סענעק

 ןימענ ןעטסידרַאנ לַאנָאיצַאנ איד ןיטלַאה וצ דובּכּב ןימעװ ןיא ןיּבעג וצ איירשיג א ןימעוו

 ןייז ןיא רעכילטיא ןירילָארטַאּפ נוא דנַאה איד ןיא רעוװעג סָאד ןילַא ןירעג ןיא ניליווצאיירפ

 ןיצישעּב ךעד ןיליוו אייז ןירָאװ ץרַאה ןיצנַאג םעד טימ סע ןוט אייז םודַא טייצ רעטמיטשעּב

 ןייא ןיּבעל ןײז שנעמ עטוג רעדעי טלעטש םעד רַאפ ןיא ּבָאה רעייז ןיא דנוק נוא ּבייוו רעייז

 .בוט ןוצרב

 טיײהא ײרפסעדפ רעדָא קורד טניליװעּב ףּכיּת רעזייק רעד טָאה סנעטייווצ

 :זיא ׂשָאד סָאװ ץטע טסייוו :

 איד טָאה ןעמ זַא ןירָאװ ןעטייהיירפ עללַא ןופ עטסעּב איד נוא עטשרע איד זיא ׂש ָא ד

 טוג רָאנ ןינעז איז סָאװ ןיּברעװ רעד ןיטייהיירפ ןרעדנַא עללַא רהיא ךרָאד ןעמ ןעק טייהיירפ

 סע סָאװ ליוװ ןעמ סָאװ ןיקורד ןיזָאל ןעמ געמ טייהיירפ סערַּפ טָאה ןעמ זַא ןעשנעמ איד רַאפ

 ןעמ טָאה ןיקורד סיּפע ןיזָאל טלָאװינ טָאה ןעמ זַא רעהירפ ןישנעמ ןינעק נוא טָאנ ןיגעק טוג זיא

 ןיטמעּב איד נוא טמא רָאזנעצ סָאד ןיסייהיג טָאה סָאװ טמא ןייא ןיזייו טשרע סָאד טסימעג

 ןעמ זַא ונייהד טלָאװינ ןיּבָאה אייז סָאװ ןיכָארטשיג קעװַא ןיּבָאה רָאזנעצ רעד ןופ |ןעטמַאעּב}

 ןיּבַאה דוי ןעד סיוא טסײר טכַאּפ שיײלפ איד נוא רעייטשטכעל איד זַא ןעקורד טלָאװינ טָאה

 ןיקורד טלָאװינ טָאה ןעמ זַא ןיכָארטשעג סיוא סע ןיּבָאה נוא ןיקורד ןיזָאל וצ טַאהיג ארומ אירז

 רעד טשינ אייז ןיּבָאה תורצ עסורנ ןָא טוט רעטמַאעּב רערעדנַא ןייא רעדָא דיטַאדנַאמ ןייא זַא

 וצ ךיז טָאה ןעמ סָאװ רעּביא גנודלַא ןעקודד ןיזָאל ןעמ נעמ רעּבָא טרעדנוצ ןיקורד וצ טּביױל

 טרעדנוה ןיּבָאה וליפא געמ רע תמא ןעד ןיקורד ןיכילטיא ףיוא ןיזָאל נעמ ןעמ ןיגָאלקעּב

 ןוט סטוג םע לָאז ןעמ זַא ליוו קלָאפ סָאד סָאװ ןיקודד ןיזָאל נעמ ןעמ טסורּב רעד ףיוא ןידרָא

 נעמ ןעמ ןינילליוװעּב ננודלַא ריכענ ןעק רע נוא רעזייק םוצ ןָא ריכעג סָאד טמוק וזַא נוא

 איוו נוא ןימעוו ניא ץרַאה םעד ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ןיקורד נוא ןיּביררש נוא ןידער ךולטנעפע

 ןרעדנַא רעד וצ טָאטש ןײא ןופ סָאד טיינ ןיקורד סָאד טסָאל ןעמ זַא נוא טשטעווק ךיש רעד

 רעּביא טכער סָאד סע זיא וצ ןיהעז נוא ןיזעפ סָאד ןָאק רעכילטיא נוא ןעדדנַא םוצ דנַאל ןייא ןופ

 רעוװענ ַא זיא טיײהיײרפסערּפ איד ,טכעלש זיא סע סָאװ ןוט וצ סנוזַא ארומ רעכילטיא טָאה םעד

 ןיגעק נוא טײקיטכערעגמוא ןינעק ןירעװ טימ רעד ךיז ןעק רעכילטיא דנַאה סנעכלטיא ןוא

 וצ טימ רעד טשינ ךיײא ץסע טפרַאדעּב נוא ךַאז עכילרעה ןייא טשינ סָאד זיא גנוקירד רעטנוא

 ןייז וצ ללּפתמ דנוזיג סריזייק םעד רַאפ נוא ןיּביול וצ נוא ןיקנאד וצ ךרבתי םשה נוא ןעדירפ

 .ןיִּבעניג טייהיירפ איד ץנוא טָאה רע סָאװ

 ןיּבָאה םּויִק א טגיליװעּב ןיוש טָאה רעזייק רעד סָאװ ןיטייהיירפ איד רעּבָא ןילָאז סע י ד כ

 ןירעהיג סע סָאװ רעדנעל עללַא נוא ןייז לָאז סע זַא טגיליוװעּב ךיוא רעזייק עּבעיל רעד טָאה

 ןָאיצוטיטסנָאק ןייא ךיירטסע וצ

 .זיא סָאד סָאװ ץטע טסידוו

 איד ידּכ דנַאל ןיצנַאנ םעד ראפ טּכשמ נוא קוח ַא גנוסַאפרעפ ַא זיא ןָאיצוטיטסנָאק א

 דנַאל םוא ןעניואוו אייז סָאװ ןעשטנעמ עללַא רַאפ טוג נוא גולק ןייז ןינעק רעּבָא לָאז גנוסאפרעפ

 נוא ןידוי רעגרעּב טייללידע ןופ ןישנעמ ןופ ןיסַאלק עללַא נוא רעדנעל עללַא סיוא ןעמ טעוו

 םוצ ןעיוו ןייק ןיקיש אייז טעװ ןעמ טייל עטסנולק איד נוא יטסעּב איד ןיּביולקסיױא ןעדואּפ

 איד רעּביא ןיטלַאה הצע ןייא ןילעוװ נוא רהָאי עללַא ןעלמַאזרעפ ךיז אייז ןילעוו טרָאד רעזייק

 םעניײא נוא רעזייק םעד טימ םידעמוא ןיּבָאה ןילעוװ איוז עצעזעג איד רעּביא נוא ןרעייטש

 ןיזומ ןילעוו עצעזעג רנוזַא ץעזעג ןייק ןייז ןינעק טשינ טעװ העד רעיז ןָא נוא ןיגָאז וצ העד ַא

 :ילטיא ןופ ןעשנעמ םייס םעד אייּב ןייז ךעד ןילעװ סע ןידָאװ םלוע ןעצנַאנ םעד ראפ ןייז טוג

 סָאװ גולק נוא טוג ןינעז סָאװ ןיּבילקענסױא ןיײּלַא טָאה ץטע סָאװ ןשנעמ ינוזַא דנַאטש םעכ

 טלָאז ץטע ידּכ טפרַאדעּב ץטע סָאװ ןיסייוו אייז סָאװ נוא ךייא ןיּבענ נוא ךדיא טימ ןיּבעל אייז

 סָאװ ץטעזנ ַא ןיכַאמ לָאז ןעמ זַא ןיזָאלוצ טשינ ןילעוװ טייל רנוזַא ןשנעמ עכילקילנ ןירז ןינעק
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 סיפע זיא סע זַא ןיהעז ןילעוװ אייז זַא נוא טכעלש ןרעדנַא םעד רַאפ נוא טינ םענייא רַאפ זיא

 נוא ץנעי זיא סָאװ רפ סָאד זיא סָאװ רַאפ רעטסינימ איד ןינערפ טּכיה אייז ןילעװ טכער טשינ

 טעװ ןעמ ןיכַאמ טינ טכערמוא סָאד נוא ןערפנע םעלַא םעד ףיוא ןיזומ ןילעוװ רעטסינימ איד
 ןעמ נוא ןיּבָאה וצ ףראדעּב ננורעינעד איד ןערעײײטש ליפ איוו ןענכערעּב טארַאקַא םייס םייּב

 טשינ לָאז נוא ןייז ןעדירפ וצ לָאז שנעמ רעטונ רעכילטיא זַא ןירעייטש ינוזַא ןיריפנייא טעוו

 ןיניכער סיוא ךילטנעפע ןיזומ ןילעוו רעטסינימ איד ןירעוו טקירדענ נוא ןידייל וזַא ןיפראד

 רעּביא נוא ןיהטענ ןיהא איז טָאה ןעמ איוװ נוא טפרַאדעּב ןיּבָאה אייז ןרעייטש ליפ איוו

 ןירָאװ ללּכה תבוטל טוג רָאנ זיא סע סָאװ ןוט ןיזומ גנודלַא רעטסינימ איד ןילעוו טּפױה

 .ןיצעז ּבָא אייז טעװ ןעמ נוא ןיריפנערַאפ ןיזומ ךיז אייז ןילעוו טסנוזַא

 ןיהעזינ טָאה ןעמ איוו נוא טניליזיעּב ןיטייהיירפ להיפ וזא טָאה רעזייק רעטונג רעד אי וו

 הטילּפ טכַאמינ ןיּבַאה ןוא סעציײלּפ איד םיוא סיפ איד טּפַאחינ ןיּבָאה םיצעוו עטכעלש איד זא

 טָאטש עצנַאג איד דנַאנײא ךָאנ טפענ רהיפ טָאה ןעמ נוא החמׂש יסיורגנ ןעיוװ ןיא ןעווינ זיא

 לָאז דנאנידרעפ רעזיײק רעטַאפ עסיג רעד טַאװיװ ןנירשעג רָאנ טָאה ןעמ נוא טכיײלעּב

 .ןיּבעל ךיוה

 .גרעּבמעל נוא ןיהיטג ךיז טָאה שע סָאװ ץרעה טנייה

 םִא םירופ םוא ןיזעוװיג זיא סָאד ןימוקינ ןינעז ןעיוו ןופ ןיטשטָאּפ עטונ איד א" וו

 ערערהעמ ניא גרעּבמעל ןופ רענרעּב ערהעמ ןימוקנ דנַאנ וצ םּכיּת ןינעז 1848 ץרעמ ןעט 9

 ןיכַאז ענוזַא ןעמ טָאה השקּב רעד ןיא רזייק םוצ השקּב ַא ןיּביירש טזָאלג ןיּבָאה נוא טייללידע

 רפ עמרַא רַאפ נוא עכײר רפ ןעיצילַאג ץנַאנ ןופ ללּכה תבוטל ןינעז אייז סָאװ ןיטעּבינ

 דנעזוט ערערהעמ ןיּבָאה טפירש איד ןיריױּפ נוא רינרעּב טייללידע רפ ןידוי רפ נוא ןיטסורק

 רעגרעּב נוא גרעּבמעל נוא ןיזעווינ ןינעז סָאװ עטײללעדע עללא ןידוי נוא ןיטסורק ןישנעמ

 זיא רעכילטיא החמׂש ןײא רַאפ סָאװ ןיא ןיהעז טלָאזינ ץטע טָאה ָאד ,ןיּבורשעג רעטנוא

 ןיּבָאה נוא טסלַאהיג נוא טשוקיג אייז ןיּבָאה נוא ןידוי ןילַאפינ םורא ןינעז ןעטסורק ןעוויג

 םעד טימ טניײמינ סָאד טָאה רעכילטיא זַא ןיסיװ לָאז ןעמ ידּכ נוא רעדורּב ןיפורינ אייז

 עללַא זַא ןיּבורשינ ןײדַא שוריפּב השקּב רעד נוא טקנוּפ ןיײא אייז ןיּבָאה ץרַאה ןיצנַאג

 סעװַארּפ עכיילג ןיּבַאה ןילָאז ןיטסורק רעדָא ןידוי ןייז ןיגעמ אייז ןעיצילַאנ ןופ רענהָאװניײא

 ,ליה ןעמ איו ןינהאוו ןינעמ ןילַאז ןידוי רימ זא הבוט ןייא רַאפ זיא ׂשָאד סָאװ ץטע טסיײוװ

 רימ לָאז ןעמ ,טכַאּפ שיילפ ןיק נוא דלעג טכעל ןייק ןילהָאצ וצ ןיפרַאד טשינ ןילָאז רימ

 רימ ללָאז ןעמ ,רעטוג נוא רזייה םידעמוא ןיפוק ןינעמ רימ לָאז ןעמ ,סעיסעסָאּפ ןיטלַאה ןינעמ

 עלללא ןיּבָאה רימ ללָאז ןעמ ץרָאק ,עטמַאעּב נוא ,תוכָאלמ לעּב ,ןירעָשּפ רעקַא ןייז ןינעק

 ,ןיטסורק עללַא איוו ןיטייהאיירפ

 טלייצ רעד ןיוש ךייא ךיא ּבָאה טקנוּפ ןייא ,ןיטקניּפ ןעציירד ןעווינ ןינעז עטיּב רעד ןיא

 ןעמ טָאה ןיטקניּפ ערעדנא איד ןיא ,סעװַארּפ עכײלג ןישטנעמ עללַא ןיּבָאה ןילָאז סע זַא

 ךיּבענ אייז טָאה ןעמ סָאװ םיצידּפ עשליוּפ ענעגנַאפעג איד ןיזָאל סיױרַא לֶאָז ןעמ זַא ןיטעּבינ

 ןיּביירש לָאז ןעמ נוא סילָאקש עללַא נוא ןינדעל לָאז ןעמ ,סעילימַאפ ערעייז ןופ ןימרנינ קעװַא

 ןיא קלָאפ םעד ןופ לייט ןיטסערג םעד ןופ ןושל סָאד זיא שיליוּפ לייוו שיליוּפ ריטמע עללַא נוא

 .נייא איד ןופ ןיסאלק עללַא נוא ןעיצילַאג רַאפ ןָאיצוטיטסנַאק ןייא ןיּבעג לָאז ןעמ ,ןעיצילַאנ

 נוא םייס םוצ ןישטנעמ ערעיײז ןיקיש ןינעק ןילָאז ןיריוּפ נוא ןידוי רעגרעּב טייללידע רענהָאוו

 סערּפ ןייז לָאז סע זַא ןיטקנוּפ אייווצ ןינעז ריטייוו ,ןייז טוג עללַא רַאפ לָאז סע זַא ןיהעז ןילָאז

 װַאּב רעהירפ ריזייק רעד ןיוש טָאה ןיטקנוּפ אייווצ איד ,עדרַאג לַאנָאיצַאנ ןייא נוא טייהיידפ

 איד ןיריוּפ איד ןיקנעש ןילעוו אייז זַא ןעּבירשיג רעטנוא עטייללעדע איד ןיּבָאה ריטייוו טגיל

 רַאפ טונ ןַיז לָאז סע זַא ןיריפנייא וזַא גנודלצ לָאז ןעמ זַא ןיטעּביג ןיּבָאה ןיא ענעצטשנַאּפ

 סָאד ןיטעּבינ ןעמ טָאה ןיטקנוּפ עניטכיוו רעייז אייווצ ךָאנ ,רעוּפ םעד רַאפ נוא ןַאמלעדע םעד

 ללָאז קלָאפ עניימינ ׂשָאד ידּכ ,קלָאפ םינייםיג םעד רטפ סילָאקש ןיריפנייא לז ןעמ זא ןינעז
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 איוו טרַא איד ןירעה ףיוא ללָאז סע זא זיא טקנוּפ ןייא רעדיוו :וא ,תומהּב ינוזַא ןיּביילב טשרנ

 םימי סעצָארּפ א ןעריודג רהעמ טשינ ללָאז סע ,טרופעג ןיסעצָארּפ איד רעהַא סיּב טָאה ןעמ

 ריּבעיל ןילָאז סע ריּפַאּפ טימ סעמרָאה עצנַאג ןיביירש וצנָא ןיפרַאד טשינ לָאז ןעמ נוא ,םינשר

 רעּביא ןהעז ןיא ןירעה לָאז רעכלטיא ךילטנעפע נוא ךילדנימ הּפ לעּב ןייז ןיסעצָארּפ עללַא

 לָאז :וא קסּפ ןכד ןיּבעג ףֹּכיּת לָאז טַארטסינַאמ ׂשָאד נוא עיזדנעס רעד נוא ךיז דָאֿפ ןעמ סָאוװ

 לָאז סע ןײז טערעדנַא ץנאג לָאז לַאנימירק םייּב ךיוא ,תורצ ינוזַא ןיטנָא ןינעק טשינ ןיוש

 זיא ןעמ סָאװ םעד רעהרעפ נוא טמענ ןעמ וזַא איוו ןיהעז נוא ןירעה ןינעק שנעמ רעכילטיא

 ןניקסּפ רעטמַאעּב ןייא טשינ לָאז ךָאנ רעד ךַאז רעד ןופ ןיסייוו אייז סָאװ תודע איד נוא דשוח

 לַאנימירק ןייא ןיננַאנעּב טָאה עיציזיווקניא איד ןיא ןימינינ סע טָאה ןעמ סָאװ שנעמ רעד וצ

 עסילרע עטסָארּפ רָאנ עטנרעלנ ןײק טשינ אקוװד רענרעּב עכילטע רָאנ ,ןיינ וצ ןיכערּברעפ

 וצ ,נידלושנוא דעדָא גידלוש שנעמ רעד זיא וצ ןניקסּפ ןילָאז לכש טימ טײל ענערָאװשיײנ

 רעד רָאנ ןילָאז ןיטמַאעּב איד ןיא ןדמל דעסיורנ ןייק ןייז וצ טשינ ןעמ ףדַאדעּב ןיכַאז ינוזא

 רע זַא טנָאזיג ןיּבָאה ןינעריואוושינ איד סָאװ םעד טמוק סע עפַארטש ןייא רפ סָאװ ןינַאז ךָאנ

 ןירעװ ןילַאפרעפ לַאנימירק ןיא רהעמ טשינ שנעמ ַא ןעק טרַא ןייז א ףיוא ןעוויג רבוע טָאה

 טשינ ףרַאדעּב :וא טיירפעּב ףֹּכיִּת רע טעװ גידלושנוא ריניוא זיא קע ןייא דניוושיג טמענ סע

 גידלוש רענייא זיא ,גידלושנוא זיא רע זַא רָאװיג טשרע טעוװ ןעמ טינַאװ זיּב ןעציז וצ גנַאל

 רע איוו נוא םףרַאדעּב ןעמ איו רהעמ טשינ םע טנַאלּפ ןעמ נוא קסּפ ןייז דלַאּב רע טמוקעּב

 .טנידרעפ טָאה

 אייווצ ןעווינ ךיוא ןינעז אייז ןעשיווצ ןישנעמ עגינייא ןינעז ןיטקנוּפ איד עללַא טימ

 רע לָאז ןיּבעל גנַאל ןָאידַאטש רענרעּבונ ןרעה םרעזנוא וצ ןיננאניג ףודַא טכַאנ רפ םירוּפ ןידול

 איד ןיקוש רעּביא לָאז רע זַא ןיטעּביג םע ןיּבַאה נוא השקּב איד ןיּבעג רעּביא םע ןיּבָאה נוא

 עשילוּפ איד ןיזָאל סױרַא םּכיּת לָאז רע זַא ןיטעּבנ סע אייז ןיּבָאה םעד ץוח ריזייק םוצ השקּב

 ןײא איוװ ןָאטינ טָאה רענרעּבוג רעטיג רעזנוא לַאנמירק רעגדעּבמעל נוא ןעציז סָאװ םיצררּפ

 סױרַא ןיסייהיג ףֹּכיִּת טָאה נוא רזייק םוצ טקישעג םֹּכיּת רע טָאה השקּב איד ,רעטָאפ רעיירטיג

 ןירָאװעג טיירפעּב ןינעז ןילוּפ ענעגנַאפעג איד איוו ןיהעזינ טָאה סע רעװ ןענעננאפעג איד ןיזָאל

 סעמַאמ נוא סעטַאט ערעייז טימ ,רעדניק נוא ריּביײװ ערעייז טימ טשוקג ךיז ןיּבָאה אייז איוו נוא

 וצ טַאהג ןעמ טָאה שָאד נוא ןינַאטשנ ןיגיוא איד ןיא ןירערט החמש רַאפ זיא םעד םיבורק נוא

 ןיּבעל ךילקילג גוא דנוזעג נוא גנַאל ַא םהע ללָאז טטָאנ רעהנרעּבוג ןנעדלונ ןרעזנוא ןיקנאדרעפ

 : ןיקנעש רַאפ רעה

 יז : 2 5 ,ןהָאטנ ךַאנ טָאה רעהנרעּבוג רענעדלונ רזנוא שָאװ ץטע טשייוו

 ֿביואו רצ שיא ןייא ןעוונ זיא רעד רעטמַאעּב רעכיוה ַא גרעּבמעל ןיא ןיזעוונ זיא סע

 .געװטיּפש ןעטונַא ןעוונ חלשמ םירוּפ םוא רענרעּבונ רעד טָאה ןעד לאדׂשי אנוש א טרפּב נוא

 ןילָאז רינרעּב איד נוא ןיטנעדוטש איד זַא סילָאװזַאּפ ףענדעּבוג רעד ךיוא טָאה ךָאנ ר ע ד

 םעד ןעשיװצ גנונדרָא נוא עהור ןיטלַאה ןינעק ללָאז ןעמ ידּכ ןעטסידרַאנ לאנָאוצַאנ ןירעוו

 עטסכיײר איד ,רהעוװינ ךיוא ליוװ רע זַא ןעיירש וצ ןיּבױהעגנָא טָאה רע סָאװ םלוע ןיניומינ

 ניא רעגרעּב ןיפַאדנ ןיטשרעפ ,ןידוי ןופ נוא ןיטסורק ןופ תוידּב ענייפ יטסעדנ איד נוא טרי

 הצמ ךָאנ איו עדרַאג לַאנָאיצַאנ רעד וצ ןיּבײרש ןײא ךיז בוט ןוצרב ןיפָאלג ןינעז םירחוס

 ןָא טלָאמצנעד ןופ נוא ,לעָארטַאּפ ףיוא ןעטסידרַאנ לאנָאיצַאנ ןעיג טכַאנ עללַא נוא ,רעסַאוװ

 םירוּפ נעט אייווצ איד ןיא איוו ױזַא ךיז טיירפ ןעמ נוא הולשּבו םולשּב ץנוא אייּב ןעמ טּבעל

 .טכיײלעּב טָאטש עצנַאנ איד טכַאנ רעד אייּב טָאה ןעמ איוו

 :וא ןייז חמשמ רעייז ןיטסורק נוא ןידוי ןישטנעמ עללַא רעטיײװ עקַאט ךיז רימ נעמ ןע'מ

 ראדיהַא טעוװ סע נוא העושי צ ןימוקעג עללַא זנוא ףיוא זיא סע ןירָאװ הרות תחמש ןיכַאמ ךיז

 ןיטטנעמ עללַא רימ לָאז ןעמ זט ןיהעז וצ רנוצ רָאנ ד"מ ףדַאד ןעמ ןייג סיוא ןיטינ וצ גנודלפ

 ,דניירפ נוא רעדורּב עיירטענ ןיז



 ַאילַאװיכרַא 638

 רימ ןילעוו ןידוי איד ןינעק האנק האנש איד קעװַא ןיפראוו ןיטסורק איד זַא טנייה נו א

 ןייא ןייז ןיטסורק איד טימ יאדוװַא רעצרעה עטונ טאהינ דימּת רימ ןיּבָאה ןעמ סָאװ לארשי לננ

 .שפנ ןייא נוא ב5

 לּכ זַא טנָאזינ רָאי דנעזיוט ייווצ רַאפ ךָאנ טָאה לודנ אנּת רעד םולשה וילע ללה וני ּב ר

 אוד טסלָאז איד טסיײה סָאד ךומּכ ךערל תבהָאו קוסּפ ןינייא םעד ןיא טיײטשעּב הלוּכ הרדת

 ךעד אי ןיּבַאה ּביל וזַא ןיליוו אייז ןָאינולער ַא דפ סָאװ ןיפ ןייז ןינעמ אייז ןישנעמ ערעדנַא

 -נוא ןיא נוא ריצרעה ערעזנוא ןיא ןעּבָארננַא תויפוא ענעדלונ םימ רימ לָאז קוסּפ ןעד ןײללַא

 םשה ןמא טסיײה קוסּפ רעד איד ןיּבעל וזַא דימח רימ לָאז לידנַאװ נוא לעדנַאה ןעצנאגנ םרעז

 ערעײיז נוא ערזנוא ףיוא ןישנעמ עללַא ףיוא נוא זנוא ףיוא ןיקיש הכרב ַא םעד רַאפ טעװ ךרּבתי

 .ןמָא רעדנוק סדנוק נלא רעדניק

 1848 ץרעמ 20 ןעד ינש רדא אכ א םוי גרעבמעלב *תבתכ

 םהרבא ןב אדוהי קחצי

 ,םימע בכוח ףא לארשי בהוא



 ןליוּפ ןיא "תולילגה-ידעוו, יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד
 (עשרַאװ רעלהַאמ ,ר ר"ד ןוֿפ

 ךיז ןעניֿפעג ןוא שיערבעה ןיא ןענַײז ,ָאד ןקורד רימ עכלעוו ,ןטנעמוקָאד עכעלטע יד

 רעַײטשּפָאק ןשידִיי םעד ןנעוו ןלַאירעטצמ יד ןשיווצ עשדַאװ ןיא וויכרַא:טּפיוה ןשהכולמ םעד ןיא |

 :כעמַאזוצ (ןטנעמיטדַאּפסיד, גיַא) ןלַאירעטַאמ עקיזָאד יד .ה"י ןט18 ןוא ןט17 ןיא ןליײּפניױרק ןוֿפ

 רעַײטשּפָאק ןשידִוו ןוֿפ גנולײטרַאֿפ יד לּכ:םדוק םורַא ןעמענ ,ָאילָאֿפ דנעב ייווצ ןיא ןדנובעג

 ענעדײשרַאֿפ ךיױא םעד ץוה ןוא תוליהק ןוא תולילג ענלצנייא טיול 1740--1674 ןרָאי יד ןיא

 ,רעײטש ןקיזָאד ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ ןוֿפ ןֿפ וא םעד וצ תוכַײש ַא ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמוקָאד

 206942ז0) רעטסַײמצַאש-ןיורק םיצ תולילג ןוֿפ םינמאנ ןוא םינלדּתש ןוֿפ ווירב רעגייטש א ידו

 ןשיוװצ םיכוסכיס ןוא ןכַאמּפָא ,(0152:2 5ע8:טסשע) דעבַײרש ןַײז וצ ןוא (0016141 !תסזסממַץ

 ,ל"נדא תוליהק ןוֿפ טייקירעהענוצ רעד ןגעוװו תולילג ענעדײשרַאֿפ

 .ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא ןבירשעג ןענַײז ןטנעמוקָאד עקיזָאד יד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 ."שיליוּפ ןוא שיערבעה ךליא ןטלעז טשינ ,עשילערבעה ֿבור יּפ לע ןענַײז תומיחח יד זיולב

 (1718) עשרַאװ ןיא לילג רענילבול ןוֿפ ןטַאגעלעד יד ןוֿפ ןובשח
 שיטאר לנשמ 24רתוי יתנו וקלס אלו שיטאר הרשע דסייתנ חעת תנשב ?בראקסל !'קד ןובשח

 לע רנתנש ?םיליח 'הז ק"תו םולשתל םהמ עיגמ 'ופ 'הז םישולשו 'ואמ ינש םונבר תוריכש ץוח

 העבש ףלא ה"ס אצמנ 'הז תואמ ינש ףלא םהֹמ עיגמ שיטאד הנמשל דסייתה וז הנשבו םמצע

 'ואמ ינש ?ןעצירעמ לעד ירהז 'ת ףלא ליפאק םהל ןתנ ז"ע תונבר 'וריכש ץוח 'הז םישלש יאמ

 הפ ןובשחה תעב 'יהש 'ולהקהמ 'וחלושמ ד"כ םותחה לע ונאב 'יארלו דוע 'בייח וראשנו !הז

 .העח לולא ז"ט 'ב 'וי םויה ישראוו

 סשלזיימ ףסוי יקה וצי בוריק קק 5שח קחצי 'קה

 םוטרוועלמ לצז ךורב ררוהמ אאלב הנקלא 'ואנו

 ץינזאקמ לצז קחצי ררהב לארשי 'ואנו

 7...'מ לצז השמ ררהכ אאל ןב יבצ 'יואנו

 .ןיזדארמ לארשי ררוהמ 'יילא 'ואנ

 ,םינמאנ ,םיסנרּפ יד ןוֿפ ןענָאזרעּפ יד ןגעװ לַאירעטַאמ ןכַײר ַא זדנוא ןביג תומיתח עקיזָאד יד *

 ןטלַאהטנַא םעד ץֹוח .תוצרַא עברַא דעװ ןוֿפ ךיוא זַײװלײט ןוא תולילגה ידעװ יד ןוֿפ םינלדּתש ןוא סרעבײרש

 .סגנוצַאש יד רעדָא ,לילגה דעװ רעד ןעמוקֿפיונוצ ךיז טגעלֿפ סע ּוװ ,טיָא ןוֿפ ןעמָאנ םעד טֿפָא תומיתח יד

 .לילג ןוֿפ עיסימָאק

 ."תולהקד , ןוֿפ רוציק םּתסֹה ןמ

 .ץמק ַא טימ וָאו 24 .עכַאק-הכולמ -- 548זמ ןשילוּפ ןוֿפ

 |(ףיליח) דוי ַא טימ לֵַאניגירָא ןיא

 .סעטַאר ַלרד ןיא ןרעװ טלָאצעג טגעלֿפ רעַײטשּפָאק רעד .עטַאד.ץרעמ :סע טַײטַאב םּתסה ןמ

 שו 62 02 אט = ."תוחילש םתוח, ןוֿפ תוֿביּת-ישאד

 רעקיטרָאד ןוא עלָאּפָא ןוֿכ חילש ַא זיא שלזיימ ףסֹוי זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד תוקולח-רעלטש ערעדנַא ןוֿפ 6

 ןיא טעמתח שלזײמ רדנסּכלַא ,רעטָאֿפ ןַײז ,(רדנסּכלַא ןב) שטיװָארדנַאסקעלַא ךיז רע טבַײרש שיליוּפ ףיוא .ֿבר

 ,1714 *י ןוֿפ לילג רענילבול ןוֿפ הקולח.רעטטש יד עלָאּפָא הליהק רעד ןוֿפ ןעמָאנ

 ,ךעלטַײד טשינ ?



 ןלױּפ ןיא -תולילגה:ידצוו, יד ןוֿכ עטכישעג רעד ֹוצ ןטנעמוקָאד 640
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 ןֿפױא לילג רעװעקָארק ןוֿפ רעַײטשּפָאק ןוֿפ עמוס ַא ןבַײרשרעביא ןגעוו

 (1725) ןילֿבול הליהק רעד ןוֿפ ןובשח

 םוצ לילג רצרימזיוצ --רעװצעקָארק ןוֿפ ןלדּתש ןוֿפ װירב ַא (א

 *רעטסַײמצאש-ןיורק ןוֿפ רעבַײרש
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 הזל ץוה .טלַאהניא ןוא םרָאֿפ ןַײז טיול שיטסירעטקַארַֿפכ רעַײז ךיז רַאֿפ ןײלַא זיא זוירב רעקיזָאד רעד *

 ,רעטַײװ ןעגנערב רימ סָאװ ,הליהק רענילבול רעד ןוֿפ ווירב ײװצ יד ןוֿפ הנװּכ יד ןײכשרַאֿפ וצ -עווש םיא ןָא זיא



 041 ןליֹוּפ ןיא *תולילגה-ידעוו, יד ןוֿפ עטנישעג רעד ֹוצ ןטנעמוקָאד

 פג

 28 1.5?סזג ןזמ. 28מ2 58/03+} 2016010005/1690 1016106 טקצ2פ28תג 1/ שש (:ן6זמ

 ?גמג םֹכ עס 04065146 16261/מ/ 1ז001 תוסמצ!ס 60 {זװ ת8מג 6686.

 :ה"רב םפד ןופ טלשאהכיא

 .1795 רעבמעטפעס 20 ,ט5פא

 רעבַײרש םוצ טבַײרש ף,רזעילא ןב ֿבקעי ,לילנ רערימזיוצ--רעוועקָארק ןוֿפ ןלדּתש רער

 םעד טקישענ טָאה רע ןכלעוװ ,ווירב ַא ףיוא ךיז טֿפוררַאֿפ רע .רעננַאװ רעטסַײמצאש:ןיורק ןדֿפ

 ןקיטכענ םעד טקישעגסיורא טָאה רע ןכלעוו ,חילש ןלעיצעּפס םעד ףיוא ןוא ,רעבמעטּפעס ןט4

 :לַארענעג יד טקישעגנַײרַא ןבָאה סע עכלעוו ,רעײטשּפַאק ןוֿפ הקולח:לאדענעג רעד ןיא .גָאט

 ןבענעננָא ןבַאה ייז ;תועט א ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ,(תוצדאה עברא דעװ ןוֿפ סרעביירש) סרעבילרש

 טיול ,ןדלינ 30 080 יו רעמ טשינ סיוא טמוק סע תעב ,ןדליג 81.590 לילנ רעוװעקָארק םעד רַאֿפ

 ןֿפַאד ןדלינ 1510 עקירעביא יד .ווירב ןטימ ןעמַאזוצ וצ טקיש רע עכלעוו ,הקולח רעַײנ ַא

 :תרוח א ןוֿפ ןעננורדעג זיא סע יװ ,ןילבול טָאטש רעד ןוֿפ הליחק רעד ףיוא ןרעוו טגיײלעגֿפױרא

 .(וירב םוצ טניילעגיוב) הליהק רעקיזָאד דעד ןוֿפ תעד

 לָאז רע ידּכ ,עשרַאװ ןייק ןרָאֿפוצסױרַא םיֿבוט:םימי יד ךָאנ דלַאב וצ טנָאז ןלדּתש רעד

 ךיא רע טעװ טלָאמעד :ןימרעט ןטמיטשאב םוצ רעטסַײמצַאש-:ןיורק םַײב ןדלעמ ןענעק ךיז

 ןטַאנגיסַא יד ןעמענטימ ךיוא טעוו רע .תויטרֿפב ןינע םעד ןדערמורַא רעביררש םעד טימ ךעלנעזרעּפ

 ןוֿפ טמוק סע סָאװ ,עטַאד:יַאמ דעד ןוֿפ ןדליג 1000 ןוא עטַאד-רַאונַאי רעד ןוֿפ ןדליג 500 פלוא

 ןיֿפ ןדליג 300 םיוא עטאנניסַא ןַא ןעגנערבטימ רע טעוװ יקסווַאלסַאה רעה םעד .טּפַא הליהק רעד

 .וַאלסידָאװ טָאטש רעד

 רעיײטשּפָאק ןוֿפ הקולח ַא ןבעגוצסיורַא רעביײרש םעד לָאמַא ךָאנ ןלדּתש רעד טעב פוס םוצ

 ךיוא טעב רע .רַאבקנַאד ןַײז ךעלנעזרעּפ טעװ רע סָאװ רַאֿפ ,עמוס רעטרענעלקרַאֿפ רעד טרול

 רעייז ןיא ןבענעננָא ןבָאה ןילבול זַײרק ןוֿפ ןדִיי יד יצ ,ןַײז עידומ םיא לָאז רע ,דעבַיײרש סעד

 .עמוס ַא דַאֿפ סָאװ ףיוא ןוא עננעיש לטעטש סָאד הקולח:רעַייטש

 םינמאו ?דיוצ הליהק רצנילבול רהפד ןוֿפ םיסנרפ יד ןוֿפ חירב הב

 תוצראה 7 הפתח ןופ

 .לילג רעועקָארק ןוֿפ ןלדּתש ןוֿפ ווירב רעד יװ ,ֿבתֹּכ ןקיבלעז םעד טימ ןבידשעגנָא זיא ןביוא ןוֿפ

 00200620899 ם2ג 1/12510 !.טכןומ ם2 טזמומס 210:ץס4 0

 2 םס4קופסזמ 5421/52ץסמ 1/112514 !,טנמ!;ת2.

 היב

 םינמאנה דובכ םינתיאה ץרא לדסומ 'יגלפומ 'ינבר 'ינזור 'יידיננ םיניצקה 'יפולאה 1?יהא

 לילג וא הלהק הזיאל !?יפשהו םיפלא ינש ךס לע ףוליח 1נז"כמל םתלעמ ראפ בור ר:תי .יאדד

 1726 ןוא 1717 ןרָאי יד ןוֿפ תוקולח.רעַײטש יד ףיוא ןלדּתש ןקיבלעז םעד ןוֿפ תומיתח יד ןוֿפ 5

 ררהומ חונמה ה"שיא בקעי :זיא המיתח עשִיערבעה עלוֿפ ןַײז .װעשטניּפ ןוֿפ זיא רע זַא ,ךיז רימ ןסיוװרעד

 .יקארק לילגד ןלדּתש ,ל"ז רזעילא לגומש

 ,"תעד-תווה, ןוֿכ עיצּפירקסנַארט עשיליופ --- (00860620248 ?

 ,וניֿבוהא ןוֿפ רוציק -- 'הא 0

 ."הז בתֹּכ רסומ. ןוֿפ תוֿביּתיישאר 1

 .ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןדנוא רַאֿפ זיא רעכלעװ ,רוציק ַא --- "'יפשה, 2

 (41) ןטּפיכש יששיכַאטסיה



 ןלױּפ ןיא "תולילגה-ידעוו, יז ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד 64

 לע ל"נה הנש לע וצי וניתלהקד גכאנרכה לע ל"נה ךס ופיסריו .ויופת תנש 5ע ויניעב רשכויש

 .גוהנכ !!שיטר

 .ה"פפ לולא ביי נ יוי 'ויח ןילבול ק"ק יניהנמ רניצק ישאר יפולא ד"כ

 םבתוכ ףסוי ר"ב ןועמש 'ואנ

 ןילבולמ םהרבא 'קה

 יורא ר"ב לייפאקר שדיא יואנו

 ,לאירזע ןב ןרהא

 גפיוהז םיעשתו תואמ העברא לבקתנ

 :טלטהניא

 ,תוצרא יד דעוו ןוֿפ (ןרַאטערקעס) טינמאנ יד וצ ךיז ןדנעװ ןילבול הליהק רעד ןוֿפ םיסנרּפ יד

 טנזיוט ייוװצ ףיוא (גנוזייוװרעביא) ףוליה א ווירב ןוֿפ רעבעגרעביא םעד ןבענסיױרַא ןלָאז ליז

 .ןילבול טָאטש רעד ןוֿפ רעַײטשּפָאק עמוס יד ןרעסערגרַאֿפ םוכס ןקיזָאד םעד ףיוא ןוא ןדליג

 .ןדלינ 490 ףיוא הלבק יד טקיטעטשַאב טרעוװ טֿפירשוצ רעד ןיא

 םקפ* ןצ הליהק רענילבול רצד ןוֿפ םיסנרפ יד ןוֿפ װירב 6

 *לילג רעװעקָארק ןוֿפ ןלדּתש םעצד

 םכחה ניהנמהו שארה םמורמה ףולאה 'הא םולש תא הנעמ בוטב הנעי םיקלא ידעלב

 ,י"נ בקעי ררוהמכ ללוש םיצעוי ךילומ לפוכה

 רוציקה תילכתב וסולחל ונאב !?איינואל ילסכ יכ ינובבס רשא תואלתהו תודרטה לדונל

 ירבנ לישעה ר"רהומ םסרופמה ןיצקה דיננה ברה דובכ ונל דינה רשא תא .רכזומה תא ריכזהלו

 דמעמ רשא תא ריכזה רוכז ונמע ורבד ידמ .רואנ ותיבל ל"נה ונתלהק ךרד ורבע ידמ !?א"דד

 לודנה ברה דובכל ךיישה יפ 'הז הרשעו ק"ת ףלא ףוליחה תודוא וניתלהק תבוטל ותלעמ םור םע

 רעַײטש-הכולמ סע טַײדַאב שימרַא ףיוא .רעַײטשּפָאק רעשידַיי רעד ןֿפורעגנָא ָאד טרעװ *אגרכ, 23

 .ןַאכ ןשרעטָאט םעד רַאֿפ לָאצִּפָא טַײדַאב ןוא שיבַארַא ןוֿפ ןעמונעגרעביא ,,ם81802 טרָאװ סָאד זיא שילױּפ ןיא ,ללכב

 .סעטַאר 144

 400 צקיזָאד יד ןענעכערּפָארַא םעד ךָאנ .וירב רעד יװ ֿבתּכ רעדנַא ןַא טימ ןטנוא ןבירשעגוצ 5

 סָאװ ,עמֹוס יד ה"ד ,ןדליג 1510 טבַײלב ,ווירב םעד ןיא טנָאמרעד טרעװ עכלעוו ,2000 עמוס רעד ןוֿפ ןדליג

 װירב ןטײװצ םעד ןיא ַײס ,רעטסַײמצַאש ןוֿפ רעבַײרש םוצ ווירב ןשילױּפ םעד ןיא ַײס ךיז טדער .ריא ןגעוו

 ,הליהק רענילבול רעד ןוֿפ

 ןוֿפ ןעעז רימ יװ ,טריסערדַא זיא הליהק רענילבול רעד ןוֿפ םיסנרּפ יד ןוֿפ ווירב רעטײװצ רעד *

 ןוֿפ טלַאהניא רעד .טמַא ןַײז ןוֿפ גנונעכײצַאב רערעטנעענ םוש ַא ןָא ,ֿבקעי *גיהנמו שאר, ַא וצ ,עיצַאלוטיט רֹעד

 ,לילג רערימזיוצ--רעװצקָארק ןוֿפ ןלדּתש רעד ,װעשטניּפ ןוֿפ ֿבקעי זיא טַאסערדַא רעד זַא ,רעבָא טזַײװַאב ווירב

 טימ טַאהעג טָאה יז ןכלעװ ,סעומש ַא ףיוא הליהק רענילבול יד ךיז טֿפוררַאֿפ ווירב ןקיזָאד םעד ןיא

 סע יװ םעד טיול ,ןילבול ךרוד ןרָאֿפעגַײברַאֿפ זיא רע ןעװ ,לשעה ,לילג רערימזיוצ--רעװעקָארק ןוֿפ ןמאנ םעד

 רעטנָאמרעד רעד זַא ,סיוא טמוק ,סעומש ןקיזָאד םעד ןוֿפ טלַאהניא רעד ןבעגעגרעביא ווירב םעד ןיא טרעוו

 .רעװעקָארק םעד ףיוא ןרעװ טגײלעגֿפױרַא ךָאד לָאז ןדליג 1510 ןוֿפ עמוסטַײב יד זַא ,ןעװעג םיּכסמ טָאה לשעה

 |("אקארק לילג אגרכ ןובשחב ואבי ל"נה ךסש,) ןילבול הליהק רעד ףיוא טשינ ןוא לילג רערימזיוצ

 ,"ןטרָאג 8 ןיא סנבָארג-רעסַאװַאב יד ַײב ןטישֿפאדרע יװ,--('א דומע 'ו ,תוכרב ילבב) *איײגואל ילסכ יכ, 46

 ,ןשטנעמ םעד םורַא סָאמ ַאזַא ןיא ןעלגניר סָאװ ,ןענָאמעד ליֿפ יד ןגעװ טדער ץַאז רעשידומלא רעד

 ףיוא ךיז טעמתח לׂשעה ןמאנ רעטנָאמרעד רעד ,"תוצרא 'דד לארשי תיב ןמאנ, ןוֿפ תוֿביּתישאר 7

 ןוֿפ המישר יד רעטַנװ ל"גפ) "אקארק לילגד ןמאנו ארפס אריּפש לשעה עושוהי קחצי, רעַײטשּפָאק ןוֿפ תוקולח

 .(תומיתח עשיערבעה יד



 4 ןליוּב ןיא "תולילגה.ידעוו , יד ןֹוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד

 ןובשחב ואבי ל"נה ךסש הארי 15מ*פ םורש .אלרט ק"קד ד"בא ל"נס בקעי ררהומ ה"ה גלפומה

 ץמאתיו ע"א סינכי ותלעמ םורש ןאכ ונשנו רבכ ורמאנ 'ירבדה ןה ןה ןכב .אקארק לילג אגרכ

 רשא תוועמ לד"ח 'יהי אלש וניתלהק דספהל בורק יכ ןוכנ לע 'יהי ?"נה ףוליחהש לודנה וחכב

 יננהל חולש ונחלש ונחנאו ונילע ל"נה ך"ס וריאשיש !?םיבתוכהל בותכל רהמי .ןקתל ?כוו א5

 שקבל ונמדקה ןכב הרוסא ?20ייהש ךא .ונל וחלשי יאדובו 'אד 'ינמאנ י"כ ונל חלשיש לישעה 'מ

 יצנק ונמש כ*ע םירבדל 21...יש 'מפרב רנחנא 'יחוטב ל*נה םיבתוכהפ עידוהל רהמוש ותלעמ םור

 ,ןילבול ק"ק יניהנמ ינוצק ד"כ .ןולמל
 ריופת ןושהרמ ח"רב 'א 'א

 ירא ר"ב לייפק ר שריא 'ואנו בתוכ ףסוי ירב ןועמש 'ואנ

 ל"צז לאירזע ךרהכ ןב ןרהא 'ואנו ל"צז קחצי ררוהמכ 2?...ה

 ,ו תיבמ השמ 23.. 'ואנו

 :טלאהניא

 ןוֿפ ןמאנ םעד טימ סעומש םעד ףיוא ןילבול ןוֿפ םיסנרּפ יד ךיז ןֿפוררַאֿפ ווירב םעד ןיא

 טָאה ןמאנ רעד .ןדלינ 1510 ףיוא ףוליח םעד ןנעװ (אריּפש לשעה עושוהי) לשעה תוצדא 'ד דעװ

 ןוֿפ ןלדּתש םעד ֿבקעי) טַאסערדַא םעד טימ טדערעגרעביא ןיוש טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא ליז

 רעקידרעטַײװ רעד .ןילבול טָאטש רעד תֿבוטל עמוס רעקיזָאד רעד ןגעװ (לילנ רעוועקָארק

 ,טציא ןרעדָאֿפ ןילבול ןוֿפ םיסנדּפ יד זַא ,סיוא טזַײװ ,רָאלק ץנַאנ טשינ זיא ווידב ןוֿפ טלַאהניא

 ןוא לילג רעוועקָארק ןוֿפ רעַײטשּפָאק ןֿפױא ןרעװ טנכערענֿפױרדַא ךָאד ֿכָאז עמוס עקיזָאד יד זַמ

 .תעד:תווח ןקיביױוא םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןילבול ןוֿפ טשינ
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 ץעװָאנַאכעשט הליהק רעד ןשיװצ ךוסכיס ןגעוו םיררוב ןוֿפ ןידקטּפ

 *(1725) ווָארגנעװ לילג םעד ןוא

 יקָאסיװ טָאטש רעד ןגצװ

 באדננעװ ק"ק יפולא לע יצפאנכעשט ק"קד 'יניחנמה 'יפולאהל שיש טּפשמו ןיד רבדב

 םהל ךיישש ןהיתויכז י"פע םררבל םיצור יצפאנכעשט ק"קד יפולא לש 21דיפלו יקאסיוו דיע רבדב

 ןידה לע 'יבשוי תויהל מ"ח ונחנא ויצי א'דד 'יניהנמ 'יניצק םינזור םיפולאמ םירחבנו ?"נה ריע

 םהיתינעטב ךיראהל ידדצ ירת ינה ואבו ל"נה ןידה ךװװתל ונקקזהו ןידה ימ םע תיאדלו ?"נה

 וניתעד לוקיש ייפע ןכב ןהיתויכז םדיב ןיאש םהיפב הנעמב ןהיתויכז ונינפל וארה אלו פ"עב

 שטירזעמ דירי רחא דע ל"נה טפשמל ונבחרהו ונתאמ אציו ּפ"עב לכה םה ל?"נה 'ידדצה תונעט ?כש

 ??לכ לב ריעב ונהנתי הככ ו"פם??לאהימ??ינארק בראקסהל הקולהה תעכ יניבל יניבו קפל ואופת ףרוחב

 ."ותלעמ ראפ , ןוֿפ תוֿביּתישאר 8

 .רעטסַײמצַאש ןשהכולמ ןוֿפ סרעבַײרש יד ָאד ןענַײז טנײמעג 12

 .(ןעמױזרַאֿפ) היהש ןוֿפ רוציק -- 'יהש 0

 ,ןבירשעג ךעלטַײד טשינ 23 ,22 1

 ףצ שיליוּפ ַא ןיא ןַארַאֿפ ךיוא זיא וָארגנצװ ןוא ץעװָאנַאכעשט ןשיװצ תוררוב ןוֿפ ךַאמּפָא רעד *
 .גנוצעזרעביא

 .םהירבד יפלו : תוֿביּתישאר 4

 ,ןלױּפנױרק ןוֿפ עּפַאקיהכולמ יד ה"ד ,54890 !סזסממָצ 5

 .רעבמעטּפעס ףוס סיוא טלַאֿפ לַאכימ ןקילײה ןוֿפ גָאט רעד 26

 א יי ר:ײז ןבירעעג טנעמוקָאד רעד זיא ללכב .*לכ, לָאמ ײװצ תועטייפ-לצ לַאניגירָא ןיא 7

 ,גנונְעדרָא ןיא טשינ שיֿפַארגָאטרָא וליֿפַא ןוא שיטסיליטס ,שיטַאמַארג רע זיא םּתסה ןמ רַאֿפרעד



 ןלױּפ ןיא "תולילגה-ידעוו, יד ןוֿפ עטבישעג רעד וצ ןטנעמֹוקָאד 644

 טפשמה ן'מז עינישכו ?"נה ריע לע עיגמש אנרכב ןיאצחל בדאקסהל ונתי ל"נה תוליהק ינש ןמ יא

 29. .ש5 ונמוקמ הזיאל טפשמל דומעל 'ידדצה 'יבייוחמ לינה 'ידדצהל ונחנא ?2ערותיש תע

 םלועבש פ"פ םיש ילב ןהיתויכז רוסיא ןיא ?:הצ ..ב דמועש ימו ןהלש תויכזה םע רניניעב 0עצריש

 טפשמו ןיד רבד לכל לינה ריע לע הררש םוש 'והי אל תוליהק לנשמ 'א םוש 'ירבדה ןתואבו

 'ופ 'הז םירשעו האמ ל"נה ריע לש רז הנשל אנרכ ךסו לשומו רש ןהילע מ"ח ינש ונחנא קר

 יצפאנכעשט ק"יקד ..ל ךייש 'ז טיששו באדנגנעוו ק"קד 3.5 ךיש אנרכה הזמ 'ז םושש ןכב

 תונשל הלילחו ל"נכ ומייקלו ורשאל םידדצה יוצירב ונתאמ התיה הז

 .קפל ו"פח יוכוסה נח מ"הה *ג םוי םויה ד"כ

 3וו-צי א"דד י"ב ןמאנ יצפאנכעשט ק"ק +?פשחה יקארקמ יולה עשרוי 'קה

 35"צי לילנהו באדגנעוו ק"ק יפשחה וקארקמ ל"גס שירעב יקה 'יואנ

 ;טלאהניא

 םעד ןענקסּפ וצ תוצרא יד דעװ םעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא עכלעװ ,עיסימָאק יד

 רעכלעװ וצ ,םעד ןגעװ ץעווָאנַאכעשט הלרהק דעד ןשיוװצ ןוא ווָארגנעװ הלרהק רעד ןשיווצ ךוטכיס

 םעד ןוֿפ רעַײטשּפָאק דעד רקיע דעד ןוא עקָאסיװ ?טעטש סָאד ןרעװ טנכערעגוצ םרַאד סע הליהק

 :סיורא ףדאד רעכלעוו ,ךוסכיס טעד ןיא ןיד-קסּפ ןקיטלינדנע םוצ זיב זא ,קסּפ ַא סיורַא טיג ,לטעטש

 ןוֿפ עקָאסיװ לטעטש ןוֿפ טמוק ,'ר 1726 ןיא שטירזעמ ןיא דירי ןטסטנעָאנ םעד ףיוא ןרעוו ןגָאדטעג

 הליהק רעד טֿפלעה א ןוא ָּארגנעװ הליּהק רעד טֿפלעה ַא ןדליג 120 עמוס רעכעלרער רעד

 .ץעוואנאכעשט ןוֿפ ֿבר רעד ןוא ווָארגנעװ ןוֿפ ֿבר רעד טעמחהעג ,ץעװָאנַאכעשט

 וש
 *(1729) לילג רעגילבול ןוֿפ רעַײטש ןוֿפ המישר

 ט"זמל רמננו הנמכ ר"צי ונלש ל?ילגה יפיסאב ט"פת רדא יָד ??בוט יכ וב לפכנש יל 'יה

 הטמלד ךרע יפפ בטימב קלסל הלהק לכ 'ביוחמ ןכב הטמל םשרנכ לילגה ילהק לכ לש טיאמשה

 .עידונש :ןַײז ףרַאד ,זַײרג ַא -- עדותיש 5

 .עובשל :סע טכַאמ םּתסה ןמ ;ךעלטַײד טשינ זיא טרָאװ סָאד 2

 .(הצריש) אה ַא טָאטצנָא ןיע ןַא טימ לֵצניגירָא ןיא 0

 ,ךעלגימ ,ףוס םוצ *הצ , ןוא בײהנָא ןוֿפ "ב, יד זיולב זיא ךעלטַײד .ךעלטַײד טשינ זיא טרָאװ סָאד 1

 טָאה רע יװ טקנוּפ ,"ה, ַא ףיוא *ע, ןַא ןטיברַאֿפ ָאד טָאה רעבַײרש רעד זַא ןוא |עצמאב} ?הצמאב, טכַאמ סע זַא

 ."ה, ַא ט טשנָא *ע ןַא טימ ןבירשעג *הצריש , טרעקרַאֿפ

 ,"םיפולאהל ,, ןענעײל סע ףרַאד ןעמ זַא ,ךעלגימ .ךעלטַײדמוא 2

 .רעביא רעשילױּפ רעד ןוֿפ ;הֹּכ ןכוש םתוחה ןוֿפ רעדָא ,יסנרּפ תוחילש םתוחה ןוֿפ תוביתיישאר 3

 ףיוא) 516:0עץ8 ןיא ןרָאװעג ןטָאלשעג זיא ךַאמּכָא רעקיזָאד רעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד (רוציק ַא ןיא) גנוציעז

 רעשיליוּפ רעד ןוֿפ .ץעװָאנַאכעשט ןוֿפ וצ ֿברעמיםורד טגיל סָאװ (ןידרעטסע טנַײה לטעטש סָאד ןעמ טֿפור שידַיי

 טסײה ץצװָאנַאכעשט ןוֿפ ֿבר רעד .םינגר עדײב ןענַײז םיררוב יד זַא ,רָאװעג ךיוא רימ ןרעװ גנוצעזרעביא

 ןלדּתש רעד טכַאמעג טָאה גנוצעזרעביא עשיליוּפ יד .עושוהי ןב שירעב ֿבר רעװָארגנעװ רעד ,לאומש ןב עושוהי

 .יקציװָאדוי ןסינ להק רעצװָאנַאכעשט ןוֿפ (קידנעס)

 רעד זיא רַאֿפרעד ןוא ,ךיז רַאֿפ לילג ַא ןעװעג ןיוש טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא .זיא ץעװָאנַאכעשט 4

 .תוצראה 'ד ןוֿפ ךיוא הליהק רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןמאנ

 .טשינ דימ ןסײװ ,עקָאסיװ טָאטש רעד ןגעװ ךַאמּפָא רעקיזָאד רעד םויק ַא טַאהעג טָאה טע גנַאל יו 5

 .ץעװָאנַאכעשט וצ טנכערענוצ ןיוש עקָאסיװ הליהק יד זיא 1739 ןוא 1733 ןרָאי יד ןוֿפ רעַײטשּפָאק ןוֿפ תוקולח יד ןיא

 טזַײװַאב סָאװ ,ֿבתּכ ןקיבלעז םעד טימ ןבירשעג עלַא ןענַײז הקולח רעד רעטנוא תומיתח יד *

 .עיּפָאק ַא זיא טנעמוקָאד רעד זַא ,שוריֿפב

 ,גָאטסניד 6



 645 ןלױּפ ןיא "תולילגה.ידעוו, יד ןוֿפ טטכישעג רעד ֹוצ ןטנעמוקָאד

 'והז םיעשתו האמ םוכס 727 קינשארק ק"ק 'והז םידרשעו האמ כ?םוכס לכ7 בוקופ ק'ק

 .םיעבראוהשמח ./ , ללאפא ., . = םיעשס : 4 קצאק ,

 5 הממ 267 = ץיזלעב . , םישלשו האמ 2) 2 בוטרהעל .-

 , םישצש 2 רימזאק , , םיעבשו טינש - 2. 2 טאהיקעג =

 . םישש א לצפנאר ,  , םישמחו האמ , 2 ףןרדאמ =

 , םישמח א וי בושירנג , , םירשעו העבש 2 2 ,בבמסוא =

 , םינומש טו ץיניזאק , , םירשעו העבש : . םבוצראפ .

 . םיעשס 2 2 .פאוושמיד .. : םיעשס . .: טנמשטנעק 2

 . םיעשת 2 ןילאווז , 2 םישלש : . קינרמשט .

 25 'הצמ 2 . יצפאלדיש , 2 םיעבש : 2  קסאלפ /

 . םיעבש 2 יש קספיל , 2 םישמח : 2 לילרעש =

 , םירשעו םיתאמ .,, , בררוק ., ,םיעבראו העבש 2 . ףוואהלב .

 2 םיעבש 2 ,בוקילקאז ,

 תנשהו הלהק לכ עיפל תעדו תצעומב דקפמב ןינמב 'יפונכב ט"זמל רמננו הנמנ ל"נה 5כ

 םתמוכסה תענל לילנה תא ויצו לילנה ישאר לניצק יפולא ולהני הז י-פעד ןמזהו תעה יפלו םדי

 ןוערפ ב?ןֿפױקרידיװ ןה ה"רי ברקסהל ןה תוכרטצה לדוג יפל ל"נה אמושד 'עפל וכרטצי רשא

 םצמו דמעמ עוד ונתיארב לילנה בצמו דמעמ קיזחהל תמוכסה הנוי הז יפלו תאצוהו תבוה

 ב9הנגה םוש י*ע ע"א ליצהל המואמ תוחפל הלהק םושל הלילח ןכב תוכרטצה לדוגו לילגה

 ,לולנה ללכ תלעותלו תבוטל תואמשר ונדסי ןכ יכ ,תותמשו 'יומרחו םיסנקו יישנוע לכ רמוחב

 .ילפא ק"ק הפ הפיסאב ו'צי ןילבול ק"קד לילנהד 'יאמש 'יחלושמה ד"כ

 באחילעזמ יולה השמ םואנו קינשארקמ ךברעיוא ךורב 'ואנ

 יצוואלדושמ אביקע , 40אבריקמ ץענ *אררהב םסול "ואכד

 ןיזדאדמ לארשי ר"דהב םהרבא , 'ירכז ןבואד ד"דהב ןאמטוג חספ .,

 לאווצידמ לארשי דרהב קחצי ,, ץינזאקמ

 4!:שחמ םהרבא רררהומב ביל אדוהי ,, רימזאקמ דזעלא ר"רהומ ברהב הסול ,,

 רצפנאלמ ןילאווזמ לאומש ררהב המלש ,

 קספילמ םהרבא

 ןכב טָאה "אמושר, יד ,40 2824620 פָץזממ|ט :גנוצעזרעביא רעשילױּפ רעד ןיא--םוכס לכל 7

 ףיוא טגײלעגֿפױרַא םיאמש יד ךרוד טרעװ רעכלעװ ,רעַײטש-בָאגוצ ַא ןוֿפ גנולײטרעדנַאנוֿפ רעד וצ תוכַײש ַא

 יד רַאֿפ רעַײטש סולּפ רעַײטשּפָאק ןוֿפ םוכס רעטמיטשַאב ַא) *לּפמיס, ןוֿפ לסילׂש םעד טיול תוליהק יד

 .(ןענַאגרָא עשידִיי צמָאנָאטיױא

 ןרעװ ןֿפורעגנָא ןגעלֿפ ױזַא ; (10160612:44 ןשטַײד ןוֿפ) טטע461024ץ שיליופ ףיוא---ןֿפיוקרידיװ 5

 רעֿפױקרַאֿפ ןוֿפ טכער ןטימ טֿפױקרַאֿפ ןרָאװעג ןענַײז עכלעװ ,רעטיג עכעלגעװַאבמוא תליחּת שיליױּפ ףיוא

 ןעמ ןכלעװ ןוֿפ ,ֿבוחןרק רעדעי טנכײצַאּב ױזַא טרעװ רעטעּפש .םוטנגײא קידרעירֿפ ןַײז ןֿפױקוצּפָא קירוצ

 .ןזניצ ּפָא טלָאצ

 רעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד יד ןשיװצ .עיצקעטָארּכ :גנוטַײדַאב רעד ןיא ָאד ;גנוצישַאב--הנגה 9

 רעד ןגעװ הכולמ רעד ןוֿפ רעטסַײמצַאש םוצ םיצירּפ ןוֿפ ווירב ןײא טשינ ךיז טניֿפעג גנולמַאז רעטנָאמרעד

 טגײלעגֿפױרַא זיא סָאװ ,רעַײטש ןסיורג וצ 8 ךרוד לטעטש ןַײז ןיא הליהק רעשידַיי רעד ןוֿפ גנולװעַאב

 .ןענַאגרָא עמָאנָאטױא עשידִיי יד ךרוד ןרָאװעג

 .בורוק סלַא המישר רעד ןיא טרירוגיֿפ "אבריקק 0

 ףרַאד סָאד זַא ,ךעלנעמ .ןבירשעננָא ךעלטַײד טשינ רעײז ןענַײז עכלעװ ,תוֿביּתיישאר--ש"חמ 1

 רימ עכלעװ ,תומיתח יד ןיא רימ ןעניֿפעג ש"ה תוֿביּתישאֹר יד .תוחילש םתוח ,חלושמ :ןטַײטַאב

 .רעטַײװ ןעגנערב



 ןליופ ןיא תולילגה-ידעו, יד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד 646

 -:טלאהניא

 רעד ךרוד טריֿפענכרודַא ,ןילבוֿפ לילנ ןוֿפ תוליהק יד ףיוא רעַײטשּפָאק ןוֿפ הקולח יד

 עדעי סָאװ ,סעמוס יד ןוֿפ המישר רעד ךָאנ .עלָאּפָא ןיא גנוציז רעד ףיוא עיסימָאק-סגנוצַאש

 ןוא תובוח ןופ ןובשח םעד ףיוא ירס ,רעַיטשּפָאק ןוֿפ ןובשח םעד ףיוא יײס ןלָאצ ףרַאד הליהק

 לָאז לילנ ןוֿפ ענַאל רעלעיצנַאניֿפ רערעװש רעד תמחמ זַא ,גנונערָאװ א סמוק ,דע ןוֿפ תואצוה

 .םוכס ןטמיטשַאב םעד ןרענעלקרַאֿפ וצ עיצקעטָאדּפ ךרוד ןװּורּפ טשינ הליהק םוש ןייק

 ָט

 תוקולח:רעַײטש ףיוא תומיתח עשיערבעה
 עכעלטע רעביא ָאד רימ ןבינ ןטנעמוקָאד עקידנעטשבלעז עשוערבעה עקיזָאד יד ץוחא

 ןבָאה רימ .שיליוּפ ףםיוא ןבירשעננָא ןענעז עכלעוו ,תוקולח:רעַײטש ףיוא תומיתח עשִיעדבעה

 םעד ןנעװ טכירַאב ןצרוק א ךיוא ןעמענ ץוחַא ןטלַאהטנַא עכלעוו ,תומיחח ענעי ןבילקעגסיוא

 ןוֿפ ננוטארַאב רעד ןוֿפ טרָא סָאד ,ןרָאװענ ןסָאלשַאב זיא רעַײטש ןוֿפ הקולח יד ױזַא יװ ,ןֿפוא

 ,ל"נדא םיחילש יד

 (1714) ?עלשימערּפ לילנ ןוֿפ המיהח (

 ד"כ קדצבו תמאב לילנה סקנפ ו"פע קפל דיעת +?יטסוגא הטאר לע השענ ל"נה הקולחה

 .אלשימערפ לילנד !ינמאנה יוֿפולאה

 .קפל ה"עפ ןושח 'נ יששה םוי םויה

 !??אקארקמ 'ירכז

 45,ל"נס ליפאק בקעי

 (1717) 2ילנ רעזלעב--רעמלעכ ןוֿפ המיתהח (2

 ןמאנה ברה דיננ 'יחב ידי וצֹי לילנה יניצק יגיהנמ וחלשש +6.....הקולחה פ*ע יתמתח

 ,קפל ןייזעת טבש 1/זי7ד יו 'וי םותחה לע יתאב 'יארפ ?פילנד

 .ןמנילעז שריה יבצ

 (1700) הרטסוא לילנ ןוֿפ המיתה 3

 שטירזעמב לילגה תדעותהב התיהש לילנה תכרעה פ"ע אתש יאהד אנרכ 5ע הקולהה

 48,....יפל הרטסוא ק"קל ךומסה ןטק

 ,לילנהו הרטסוא ק"קד ארפס 'יהה ל*צז יולה רזוע רהומ א"אלב ןמלז המלש

 (1791) קציופ ליפנ ןוֿפ המיתח

 ו"צי לילגהו קציול ק"ק ונתלהק ?ע ג"ד 'והז םיעבראו דחאו םיפלא תשלש +ס*ע הקולח

 יטר דע תיב פ"ה אראיני יטר ןמ שיטר השלש לע ונייהד ב"פת תנש אנרכ דעב בראקסל ךיישה

 ןָא עלשימערּפ זַײרק םעד זיולב ןעמונעגמורַא טַײצ רעקיזָאד רעד וצ טָאה עלשימערּפ לילג רעד 42

 .לילג ןרעדנוזַאב ַא טעדליבעג ןילבול ןוא עקָארק יװ טקנוּפ טָאה עכלעװ ,טָאטש רעד

 טלַײטעגרעדנַאנוֿפ רעַײטשּכָאק ןוֿפ עמוס עכעלרצי יד טגעלֿפ טַײצ רעקיזָאד רעד וצ ;עטַאריטסוגוא 2

 .טסוגיוא ,יַאמ ,רַאונַאי :סעטַאר ַײרד יד ףיוא ןרעװ

 .קסרָאװעשּפ ןוֿפ הירכז סלַא רע טרירוגיֿפ המיתח רעשיליוּפ רעד ןיא 4

 . .ריאמ ,רעטָאפ ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןבעגעגנָא זיא המיתח רעשיליוּפ רעד ןיא 5

 .ןענעײלרעביא טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ עכלעװ ,תוביּת-ישאר 46

 .ףכ ןגנַאל ַא טימ :לַאניגירָא ןיא ױזַא 2

 .ןבירשעג ךעלטַײדמוא 48

 .ךס לע ןוֿפ תוביּתישאר 9



 640 ןליוּפ ןיא *תולילגה-ידעוו , יד ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ ןטנעמוקָאד

 ריד ּב יי יח קצױל ק"קל יגיחנמ ונחנא 'ותחה לע ונאב 'יארפו ק"פל למינ פ"ת אראינאי
 .א"פת םחנמ

 השמ רהמב סי
 ליפאק ףסוי רהמב דוד
 .קחצי רהמב דוד

 (1726) ןסײהר לילנ ןופ המיתח (5

 ייארלו דורבו ?לולצ קדצ ןובשח פ*ע בושטאלז תפיסאב אלמ ןחלשב השענ לינה הקולחה

 50,בונאי ק"ק הפ ואופת בא ינ םותחה לע יפאב

 51,ו"צי א"דד י"ב ןמאנ דארבמ ד'באב יפדרמ יקה

 (1730) לילג רערימזיוצ--רעװעקָאדק ןוֿפ המיפח 6

 וי יה םותחה לע יתאב 'יארלו ו"צי יקארק פילנ יניהנמ יניצק פ"ע השענ לינה ל5כ

 52.בלסרעי 'ק הפ ףלא"צח ירשח דיי

 53 "צי אקארק לילגד ןמאנו ארפס אריפש לשעה עושוהי קחצי

 (1735) לילג רערימזיוצ--רעװעקָארק ןוֿפ המיפח (6

 יכ ונמזב יטאר 52 תולהקה ?כ ומלשי הככ שנלופ בתכב בהכנ רׂשאכ איהה הקולחה

 'ה 'וי 'ויה סותחה לע יתאב 'יארלו הלהקו הלהק 5כ לע עינמש ופכ קדצ ןבשח פ*ע השענ

 5ג.בונשטאפ קק הפ אהיצס לולא א"ד

 ,ו"צי אקארק לילנד ארפסו ןמאנ אריפש -?לישעה עושוהי קחצי

 עז

 םידעװ יד ןוֿפ םינוממ ןוֿפ ןעלגיז:סקַאװירט
 עקינײא ףיוא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןעלגיז:סקַאװירט 13 ןוֿפ גנודליבּפַא ןַא ָאד ןביג רימ

 .ןטנעמוקָאד

 ןטס27 ןוֿפ ןַײװ ןוֿפ רעײטש ןוֿפ המישר רעד ףיוא ךיז טניֿפעג לניז רעקיזָאד רעד (1

 ?.א"דד ה"פ ןילבולמ שלרסיא 'ר יקה םהרֿבַא זיא טנעמוקָאד ןֿפױא טעמםחענ .1723 רעבאטקָא

 יד ןוֿפ תעד:תווח םעד דעטנוא טביררש סָאװ ,ןילבולמ םהרֿבַא טימ שיטנעדיא םחסה ןמ זיא רע

 הב יקה םהרבא :לגיז םעד ףיוא טֿפירשֿפױא ,(642 יז ,'ב 'מונ) 1725 *י ןיא ןילבול ןוֿפ םיסנרּפ

 ןיורק א זַײרק ןרעביא ,זַײרק ַא ןיא בײל ַא ;ננונעכייצ --.אדד חפ לז לרסיא לארשי ררוהמה

 .ךעלרנייצ ַײרד טימ

 .גרעבמעל ַײב װָאנַאי טָאטש יד זיא סָא 9

 ןוֿפ ןמאנ ןוא רעבַײרש זיולב טשינ זיא רע ;218:64 24018000102 ךיז רע טעמתח שיליוּפ ףיוא 1

 רימ יװ ,(548ז52ץ 2161051 טטס}600042+ט8 ץט541690) ןסַײר לילנ ןוֿפ סנרּפ ךיוא רָאנ ,תוצראה *ד דעװ

 .1733--1731 *י ןוֿפ תומיתח עשיליוּפ יד ןוֿפ ןעעז

 יצ ,ןלעטשטסעֿפ טנָאקעג טשינ רעבָא ןבָאה רימ .װַאלסָארעי ןיא ןבירשעגרעטנוא זיא הקולח יד 2

 יםינמאנ יד זיולב רעדָא ,תוצרַא 'ו דעװ רעצנַאג רעד ןעמוקעגֿפיױנוצ טַײצ רעקיזָאד רעד וצ טרָאד ךיז זיא

 ,גנוטַארַאב ַא טַאהעג ןבָאה סרעבַײרש

 רעקיבלעז רעד טנָאמרעד טרעװ סע ּוװ ,ןילבול ןוֿפ םיסנרּכ יד ןוֿפ װירב ןטײװצ םעד ןביוא ל"גפ 5

 ,תוצראה 'ד ןוֿפ ןמאנ סלַא לשעה

 ,טֿפַאשדָאװעיָאװ (רעצלעק טנַײה) רערימזיוצ רעד ןיא ,װעשטניּפ ןוֿפ תיחרזמ-תימורד ,ָאנַאצַאּפ 4

 ,דוי ַא ןָא ןביוא ,דוי ַא טימ *לישעה ,, ךיז רע טבַײרש לָאמ סָאד 5

 .תוצרַא 'דד דצוה סנרּפ :ןוֿפ תוֿביּת.ישָאר



* 

 ןליופ ןיא *הולילגה-ידעו , יד ןוֿפ צטכיטעג רעד וצ ןטנעמוקָאד 648

 ןבירשעג ,1724 'י םעד ףיוא ?ילנ רענילבול ןוֿפ רעַײטשּפָאק ןוֿפ הקולח רעד פיוא ?גיז (2

 קחצי ,ילפא ?/?ק"ח םסוי ,קינשארקמ ל"גס רודניבא :טנעמוקָאד ןֿפױא תומיפתח יד .1723 'י ןיא

 ןשיערבעה םעד רעטנוא ךיז טעמתח סָאװ ,רעקיבלעז רעד זיא ילפא ףסוי .ו"צי :פאברוק ק"ק

 רעד ןרֿפ סיורַא ךיז טזייװ סע יוװ .(039 יז) שלזיימ ףסרי 1718 'י ןוֿפ לילג רענילבול ןוֿפ ןובשח

 רעד ןוֿפ .עלַאּפָא ןיא בר ןוא שלזיימ רדנסּכלַא ןוֿפ ןוז רעד ןעוועג רע זיא ,טֿפירשרעטנוא רעשילרוּפ

 .םהנמ דוד ררהומב :ןבילבענ זיא ,טקידעשַאב זיא סָאװ ,לניז:סקַאװירט םעד ףיוא טֿפירשֿפױא

 טימ ןרורק א ןביוא ןוֿפ .זיײרק א ךרוד ןעמונענמורַא ,םינד לזמ היד ,שיֿפ ייווצ :ננונעכייצ

 .ךעלרנייצ םניֿפ

 ,לילנ רענילָאװ ןוֿפ רעבַײרש ןוא ןילָאװ ןיא שטַאקָאל ןוֿפ ֿבר ןוֿפ ווירב ןֿפױא לניז (3

 ןטג618 16061 0616!2152 8טנמ 1.0/26041,) לשיפ םירפא ןב ?בוט דוד :ךיז טעמתח רעכלעוו

 ןוא רענגַארו רעטסַײמצאש-ןיורק ןוֿפ רעביירש םוצ טריסעדדַא זיא ווירב רעד .(0158:2 2. סט.9

 ןיורק א :ןסנעמנַארפ ייווצ -- גנונעכייצ .טקידעשַאב טֿפירשֿפױא .1725.14.12 טריטאד זיא

 ,עילול 8 ןוא

 דזעלא ןב ֿבקעי רעמזיוצ ןוא עקָארק לילנ ןוֿפ ןלדמש ןוֿפ ווירב ןֿפױא לניז (4

 ,'א "מונ) 1725.14.20 םעד טריטאד ,רעננַאװ רעטסַײמצאש-ןיורק ןוֿפ רעבירש םוצ בושטניפמ

 ,ךעלטַיד טשינ טֿפירשֿפיױא .לקירטש ןוֿפ ,טימ רעד ןיא ןסררענ-עביא ,?גיז רעקיקעריֿפ .(040 יז

 .ךעלטַײד טשינ ,טקידעשאב ננונעכייצ ,רזעלא טרָאװ סָאד זיולב קיטנעק

 ,לילנ ןשיסַײר ןוֿפ ןלדתש ,(12:861 2261406162) דֹוד ןב לארשי ןוֿפ ווירב ןֿפיױא לגיז (5

 ?ֿפיוא --.1725.8.5 םעד טריטַאד זיא ווירב רעד .דענגַאװ רעטסַײמצַאש:ןיורק ןוֿפ רעביײרש םוצ

 ןטנוא ןוֿפ ןטנעמַאנדָא טימ זַײרק ןטלּפָאט א ןיא שר"ה א :גנונעכייצ ...ררהומכ לארשי :טֿפירש

 .ןביוא ןוֿפ ןיורק א ןוא

 ?ןיררק ןוֿפ רעביײרש םוצ תוצרַא 'ד דעװ ןוֿפ טרעביורש לד ןיֿפ ווירב םעד ףיוא ?ניז (6

 (ספעצנ8, 1163261, ;טעמההעגרעטנוא .ןישערבעש ןוֿפ 1727.18.9 םעד טקישעגסיורַא ,רעטסַײמצַאש

 זיא (05218) עדשרהי .א18ע40, 1161482, 6,:1152 968.0 2666 60:0תמץסג וצ 52026012652צ 6

 ,'ב 'םונ) לילג רעוועקָארק ןוֿפ ןמאנ ןוא רעֿבַײרש ,ָאריּפש לשעה עושוהי טימ שיטנעדיא םהסה ןמ

 גנונעכייצ ןוא טֿפירשֿפױא --.9 'םונ לגיז:סקַאװירט ל"ג8 1165261 ןוא 218:80 ןנעוו .(642

 ,ךעלטירד טשינ

 ,1733 יי ןרַאֿפ ,1732 יד ןוֿפ לילנ רענילבול ןוֿפ רעַײטשּפָאק ןוֿפ הקולח רעד ףיוא לניז (

 רעכלעוו ,(001266: 2.18521041) קינשָארק ןוֿפ רודניֿבַא זיא עטמתחענרעטנוא לד ןוֿפ רענייא

 :טֿפירשֿפא ---.(2 'מרנ לגיז ,ןביוא עז) 1729 *י ןוֿפ הקרלה-רעירטש רעד רעטנוא ךיוא טרירוניֿפ

 ךיוא טגָאז יול א ףיוא) םייוול ןוֿפ לָאבמיס ,נורק א :ננונעכייצ .ל"צז ל"גס יכדרמ ...ב רודניבא

 גורק םעד רעביא .לסיש א ןיא טלעטשעננַײרַא זיא נורק רעד .(היול ןנס==ל"נס לטיט םעד תודע

 .ךעלדנייצ יכרד טימ ןיורק א

 צ/ט/ :טעמתהענרעטנוא ,111.28(.1735 ןוֿפ ,עשייר לילג ןוֿפ טנעמוקָאד 8 ףיוא לניז (8

 טנעה ליוצ :גנונעכיצ .ץ"כ השמ ררהומב פםלאוו באז :טֿפירשֿפױא .2 226920ו8, 568:52צ

 ןוֿפ .(קדצ ןהּכ=ץ"ּכ לטיט רעד ךיוא טזַײװַאב םיורעד) םינהּכ ןוֿפ לָאבמיס ,עטיײרּפשעגסיױא

 61.ןיורק ַא ןביוא

 ,(..טָאטש רעד ןיא טניוװ) ק"ק הנוח ןוֿפ תוֿביּתישָאר םּתסה ןמ

 ,וָארוק 5

 .?ץטסיא ישסנץ5410 ןוֿפ תוֿביּתישָאר 9

 .260618181 ןוֿפ תוֿביּת.-ישָאר 0

 יד ףיוא ךיוא ךיז ןעניֿפעג יול ַא ןוֿפ לָאבמיס ַא יװ גורק ַא ןוא ןהּכ ַא ןוֿפ לָאבמיס ַא יו טנעה 1

 /42ת0 (:8:0161 :עז) .16044 *י ןוֿפ גרעבמעל ןוֿפ יול ןרהַא ןוא ןהֹּכ קחצי ןוֿפ ןעלגיז-סקַאװירט

 מ11602601 2ץ640199116 ', ,,101840100501 תםטזמ120021ץ0286-21686010910285", ג8 40/41, 1899,

 .א!. 831223מ, ,,271 ןטסשפסץ , 1666, 1909, ם. 407, 413 ךיוא יװ ,ס. 6
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 49 ןליוּפ ןיא -תולילנהיידצוו , יד ןוֿפ עטכישעג רעד ֹוצ ןטנעמוקָאד

 ןוֿפ סרעביירש יד ןוֿפ קינשָארק ןוֿפ 1737 *י ןיא טקישעגסױרַא ,ווירב םעד ףיוא לגיז (9

 1168261 2 (61ז02, :ןבירשענרעטנוא .רעטסַײמצַאש-ןיורק ןוֿפ רעבַײרש םוצ תוצרַא עבר דעוו

 רעביררש:לארענענ זיא (6 'םונ לגיז ל*28) טלעכ ןוֿפ לשעה .א!8:ס8 2 עס0סוא, 1068 1,610

 סנרּפ ןעוועג וַאלסָארעד ןיא תוצדא עֿברא רעװ ןוֿפ גנוציז רעד טיוא רע זיא 1739 *י ןיא ןוא

 יתיב ןמאנ דארבמ וכדרמ, טומ שיטנעדיא זיא (6 'מונ לגיז ל"נֿפ) דָארב ןוֿפ 12:64 6?.דעוה

 קחצי ןנעדו .(647 יז) 1726 *י ןיא ןסַירר לילג ןוֿפ הקולח יד טעמאתח סָאװ ,"תוצרא 'דד ?לארשי

 ,םועירו ערעדנא ןייק טשינ רימ ןבָאה 6?װָאלעל ןוֿפ

 .םורַא ,(6 ברָאק ַא רעדָא) ּפָאטנעמהלב א ןיא םולב ַא רָאֿפ טלעטש לגיז ןֿפיױא גנונעכייצ יד

 64.םירוּכב יד ןריזילָאבמיס סָאד ףרַאד דשֿפא .רעכעב ַא ןוֿפ טרָאֿפ רעד ןיא ןעננאז ךרוד ןעמרנעג

 .טקעמרַאֿפ יז זיא -שֿפא ,ןעז וצ טשינ זיא טֿפירשֿפיוא ןייק

 ןוא רעבַײדש םעד וצ (9 'םונ לגיז *?גֿפ) דָארב ןוֿפ "יכדרמ ןוֿפ ווירב ןֿפיוא לגיז (0

 זיא לניז רעד .1737.18./ קינשָארק טריטאד ,ןטמרעה רעטסַײמצַאש-ןיורק ןוֿפ טנַאקירטעמ

 ברהב ןועמש יקה :טֿפירשֿפיױא .ווירב טעד ןענעֿפע םַייב טּהסה ןמ ,ןטֿפלעה ליווצ ףיוא ןכָאדבעצ

 סנדמערֿפ א טצונַאב טָאה ,דָארב ןוֿפ יכדרמ ,ווירב ןוֿפ רבחמ דעד זַא ,טזיײוװאב סָאד .יילא 'מ

 .ךעלטַײד טשינ גנונעכיוצ לד .לגיז

 ןוא רימדול ןוֿפ בר ,(584ט31 ןפאטמס6102) ֿבקעי ןב ליאש ןוֿפ וירב ןֿפױא לנייז 1

 .צאש-ןיורק ןוֿפ טנַאקירטעמ ןוא רעביררש ןטנָאמרעד ןיוש םעד וצ ,ןילָאװ לילג ןוֿפ רעּביירש

 ,לגיז םעד ףיוא טֿפירשֿפױא רעד ןוֿפ .1737.18.24 טריטאד זיא זוורב רעד -.ןאמרעה רעטסילמ

 רעכיג ,היח ַא :גנונעכייצ יד --.רימדאלמ לואש :ןענעײלכרודַא ךיז טזָאל ,טקידעשַאב זיא סָאװ

 רעביא .ןויטָאמ רעלענָאיצידַארט א יוװ טײדּפשרַאֿפ זיא סָאװ ,בייל ַא וצ יו דרעֿפ א וצ ךעלנ

 ןטנעמַאנרָא יד .רד ףיוא ןטלטּפשעג זיא סכעלטיא סָאװ ,ךעלדנויצ ירד טימ ןיורק ַא היה רעד

 .ךעלטייד טשרנ ןענעז ןיורק דעד ןוֿפ ןטַײז עדייב ןּוֿפ

 ,ץינעטזָאק ןוֿפ ֿבר ,(10264 221648מ0ז06102) רדנסּכל8 ןב םסוי ןוֿפ ווירב ןֿפױא לגיז 2

 .ןיורק ןוֿפ רעביירש םוצ ,(568:927 216חג921 טעס}סו0042468 10061581690) לילג רענילבול ןוֿפ סנדּפ

 שיטנעדיא םזסה ןמ זיא ווידב ןוֿפ רבדמ רעד ,1737.14.29 טריטַאד זיא ווירב רעד .רעטסיײמצַאש

 יי ןוֿפ לילג רענילבול ןוֿפ ןובשה םעד ףיוא ךיז טעמתח סָאװ ,טלזיײמ רדנסּכלַא ןב ףסוי טימ

 רעסיררג א .עלָאּפָא ןיא ֿבר ןעווענ טלָאמעד זיא ןוא (2 "מונ ?גיז ךיוא ןוא 039 יז ל נֿפ) 8

 ננונעכייצ יד .|רדנ|סכלא :ןענעײל וצ זיא טֿפירשּפױא רעד ןוֿפ .טקידעשַאב זיא לגיז ןוֿפ לייט

 ל"נֿפ) ּפָאטנעמולב ַא ןיא םולב ַא ןוֿפ לײט א רעֿפא זיא סָאװ ,טנעמַאנדָא ןַא רָאֿפ טלעטש

 .(9 ייםונ ?גרז

 טריטַאד ,1/39 רָאי ןֿפױא ןסַײר לילג םעד ןוֿפ הקולח:רעײםש רעד ףיוא לניז 3

 ןוֿפ יכדרמ רעטנאקאב ןיוש זדנוא רעד זיא טנעמוקָאד ןֿפױא טעמטהעגרעטנוא .1738:ש((7

 'ר ןוֿפ המיחח יד ךיוא ,9 'מונ ןוא 6 *םונ לגיז ל*19) ןסַײר לילנ ןוֿפ רעביײרש ןוא ןמאנ ,דָארב

 גנונעכייצ יד .ה"לצז קהצי יומ לודגה ברהב יכדרמ :לניז םעד ףירא טֿפירשֿפוא .(047 יז ,6

 .דנייצ ַײרד טימ ןיורק א ייז רעביא ,טנעה יד ַײב ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ רָאֿפ טלעטש

 ןלעטש ןשטנעמ ייווצ לד .ךעלטַײד טשינ ןענעז סָאװ ,ןטנעמַאנרָא ןביוא ןוֿפ ןטַיײז עדייב ןוֿפ ,ךעל

 * 2(,65 'מונ לגיז ןוֿפ םיגד לזמ ל*נ9) םימואּת לזמ םעד רָאֿפ םּתסה ןמ

 .1. 82:825מ ,1115601ן8 1 11:618+ט:8 2ץ0060518", +. 11 (1925), ק. 241 :עז 2

 ,טּפַאשדָאװעיָאװ רעװעקָארק רעקילָאמַא רעד ןיא ,עקָארק ןוֿפ טַײזןוֿפצ ,לטעטש ַא ,1.6166ש---ווָאלעל 5

 ןוֿפ לגיז.סקַאװירט םעד ףיוא טנכײצעג זיא סָאװ ,ברָאק םעד /4. (08:0161 טריטערּפרעטניא ױזַא 4
 .(66 'ז 'טרַא !טיצ םעד עז) .1600 *י ןוֿפ ,ליװָאדַאװ זַײרק ,5162030:06 ףרָאד ןוֿפ 114:66 52ץס!סוט51

 ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,1629 'י ןוֿפ יולה םיחורי ןב ףסוי ןוֿפ לגיז:סקַאװירט םעד ףא 5

 ַײב ךיז ןטלַאה סָאװ ,ךעלעשטנעמ ענײלק ײװצ טלעטשעגרָאֿפ ןענעז ,(435 'ז) 2ץ921 ןששסששפס} סנַאבַאלַאב

 .םימואּה לזמ םעד גנונעכײצ ענעי ךיוא רָאּכ טלעטש םּתסה ןמ .טנעה יד

 "שזניא דנַײרֿפ ןַײמ קנַאד ןקיצרַאה ַא ןקירדוצסיוא ֿבוח ןביל ןַײמ רַאֿפ ךיא טלַאה טֹרָא םעד ףױא *

 טכַאמעג ךעלגעמ טימרעד ןוא ןצלגיז-סקַאװירט יד ןוֿפ ןסוגּפָאיטּפיג יד טכַאמעג טָאה רעכלעװ ,ןייטשרעה דרַאװדע

 .ןריֿכטרגָאטָאֿפ וצ ײז



 ןרָאי רע50--רע40 יד ויא ןלױּפ ןיא ןדַיי ןגעוו ןטנעמוקָאד

 (ןויכרַא עשיליוּפ יד ןוֿפ)

 (םילשורי) בירנַײװ ,ב ר"ד ןוֿפ

1 
 ןדַיי עשיליוּפ יד ןוא סַארַאטלַא קחצי ןוֿפ טקעיָארּפ רעד

 ףעד טריזירעטקארַאכ ה*י ןט19 ןוֿפ ןרָאי רע40 יד ןיא ןלױוּפ ןיא ןדִיי יד ןוֿפ עגַאל יד

 טָאטלוזעד א רעדיײל זיא ...ןדִיי יב ילרעלטעב יד, ;ןעזָאר סָאיטַאמ רָאזָאד ןוא דיננ רעװעשרַאוװ

 רעקיניײװ רעמ ןענַײז םַאנסױא םעניילק א טימ עלַא ייז :ןדִיי ןוֿפ טנלע םעניימענלַא םעד ןוֿפ

 ןענַײז ייז רעבָא ,אמזונ ַא לסיב ַא יאדװַא ןענַײז רעטרעוו עקיזָאד יד 1..-ןעלטעב וצ טוינעג

 .תמא ןוֿפ טַײװ טשינ ךָאד

 רע40 יד ןיא סיזירק רעד ,טֿפַאשטריװ רעשיליוּפ רעד ןוֿפ ןסעצָארּפ:סננוטכישמוא יד

 ןטימ ףמַאק רעד ,סַאּפצענערג ןקיטסרעוו:50 ןוֿפ ןדִיי יד ןבַײרטוצסױרַא לעֿפַאב רעד ,ןרָאי

 ןדִיי ןוֿפ גנוסיוטשסיורַא יד ןוא ןליוּפ ןיא ךיוא ענישטורקער ןוֿפ ננוריֿפנַיײא יד ,לדנַאה:לכומש

 יד טיול .רעשיטירק רעמ ץלַא ןדִיי ןוֿפ בצמ םעד ןכַאמ וצ ןעוװענ םרונ ןבָאה יירעקנעש ןוֿפ

 ,רעגנוה ןוֿפ ןברָאטשענ טושּפ ןדִיי ןענַיײז ,ןרָאי עקיזָאד יד רַאֿפ ןרָאטַאנרעבונ יד ןוֿפ ןטכידַאב

 ,ריזרדּפ םוצ ןעמוק וצ ידּכ ןוטוצנָא סָאװ טַאהעג טשינ ןבָאה ךעלטעטש עניילק יד ןוֿפ ןטורקער יד

 רַאֿפ גנונעווַאב א ןעמוקעגֿפױא דנַאלסיױוא ןיא ךיוא ןוא אֿפרנ ןליוּפ ןיא טלַאמעד זיא'ס .?המודכו

 .ןדָיי עשיליוּפ יד ןֿפלעה וצ ױזַא יוו ,רענעלּפ ענעדײשרַאֿפ טכַאמענ טָאה'מ ןוא עיצארנימע

 .רעד טָאה'מ סָאװ ,תואמזוג יד ןוֿפ הביס:טּפױוה יד ןעװעג זיא ננומיטש עקיזָאד יד

 זיא רעכלעװ ,סאראטלא ק חצי ןוֿפ רענעלּפ:עיצַאזינָאלָאק יד ןגעװ ןדִיי ןשיװצ טלייצ

 ןיוש ךיא בָאה ?טרָא דעדנַא ןַא ןיא .ןלוּפ ןיײק ןוא דנַאלסור ןייק ןרָאֿפעג (1846) טלָאמעד

 עשיזיוצנַארֿפ עטנאקַאבמוא רֶאֹּפַא טקורדענּפָא בָאה ןוא סַארַאטלַא ןינע םעד ןרעלקֿפױא טווּורּפעּב

 סָאװ +,ןטנעמוקָאד עקידרעטַלרו ייווצ יד ןעניד ןלָאז וצרעד הֿפסוה ַא יװ .םעד ןגעװ ןטנעמוקָאד

 .(םירוציק עסיוועג טימ) ָאד גנערב ךיא

 ןליוּפ ןיא קינטסעמַאנ םוצ רעטסינימ-ןרעניא ןשיסור ןוֿפ גנודנעוו

 15 םּפזץסז8 1846/

 טטק6/ שעתפהזקסח 2תדוהקבס הקעספות סוסתה 23 שקּהטטעע ס 22װ6קסעסא חקעזת-

 סעדמ סאסדסקס6 נעסתס 68ק6/0סאעא 660670ד8 א הסקסס6ת6עװס 3 קסססעװ 8 םתנאעקעוס|ו},

 ססתע 8806 ןןקהמעזסתפסז80ס עב תּפעז 08 10 6806 600286464

 *קימָאנָאקע ןוא קיטסיטַאטס ,עיֿפַארגָאמעד 'דני רַאֿפ רעטעלכ ,, ןיא קנע רֿפ .נ .ע ןוֿפ 'טרַא עז 1

 .192 יז ,(1923 ןילרצב) ןוז

 149065546 0/11490021159650210216 46 1366 ֹות 20951888 טמס ןַײמ ןיא םיטרּפ 2 :

 2016ת, {

 סטט5 465 ;(95 ןטנטס5, 2601, 1933, ק. 172- 178 :עז 3

 1:8ח0618ז18 142ח0165401/2, 14ז.6634 :ןטְקַא ;עשרַאװ ןיא ןטק ַא עטלַא ןוֿפ װיכרַא ןוֿפ 4

 ָאד םיא ןקורד רימ ;עיֿפַארגָאטרָא 'סור רעטלַא רעד ןיא ךעלריטַאנ ןבירשעג זיא טנעמוקָאד רעד *

 .'ד ע ר -- .ץזַײרג עשיטסיליטס יד טרעדנעעגמוא רימ ןזָאל ַײברעד ,רעַײנ רעד ןיא



 51 ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ןגעװ ןטנעמוקָאד

 זססץהּבקפ !!אהסקמזסק עאסה 8 ּםעקצ/ ףזס אסנאסז סמוזפ תסתסבהס 68ו20-68

 קהּבקסענעזפ תסקסססתסהעס 38 זקּכטעט} 268010ק20// ט8סזע סזסתפ אמסזסינעסת611ס0ח0

 } 886 6826/0080ז0 חתסאסמע) 2816038/006 הסקץיעדפ זוג6 ע38סתעת 80'06ו:עזסס8ה תעינמס

 0 הקססע1626א.

 / עסחסתוועמ דּבאסּםץוס 26סטהקעועוס 8סתוס,; א עאסת 6386186 הסאתגהמומהזפ 2. /1. 8

 נדס ןתזמקבס 08830886102 טסתסמסאסא 8608 06008816תטטטוא ע 6 ססתמעועװ אהה-

 דהתסאח טזס תקסנאמס הקעמסתסמעה 8 עסהסתמסהעס 66ח0 הקססא18) סא באסאהווז 1160680-

 תעאטוא 006ק8ז8 6תעטאהקהענעס תאססזהמוס ס8686חע2 0 68קסעא ע הסקמסההנהתטהס 0

 ;געםץטנעא 8 18|1ק0186 ||ןסתפסאסא} תתה 3600 ע הקססעז 6886םעזפ 6ז0 תעספאסההמוא

 ץמסםסאתסמעסא א 8. ס86זתססזעו 88 ףזס ע תס0ת26208820 2000438/װ060 800 86ת/-

 ט60188 60ע38026496

 לוקרוט רַאטערקצעס-סטַאטש ןשיליוּפ םוצ קינטסעמַאנ םענוֿפ טכירַאּב

 טקההועבסאע !סהסץעת 8 88ק:886 תסס188עת ס1110116ע6 אס אס, םקקעלסרע 6

 68ק6ו0 התזבקהס} !העמעסזקסא םהעזקסמהעא הסת /!זתסקעועז.

 8 סזמסטנסטעע ּכזסא ם6/2618. 18/טוק) 6086דע8 11620806847 61 .

 ט8ק6/ טשעתההװזקסח 2תומקהבס הקעסטות 8 60.-1616קסץקז 6 ןעב) שקהמטעע 0 11-

 אסקסטעסא תקעזתבסעזפ הסאסוסקס6 עסתס 68ק26/סאװא 6606/018 תסקסססתעזטסה 3

 ק?סססעװ 8 התתאעק, ססתע 118116 11788עזסתטסז8ס עּב'תםעוז 18 10 6806 60028006...

 (טנעמוקָאד ןטשרע םענוֿפ טלַאהניא רעד טלײצרעד טרעוו רעטַײװ)

 .. 13 םעספאה סשקההטעץּבסאסתס תסמסקסממסחס 8 הסתבצ 8 םסקתעמס 8 3םסועהסאצ

 שקּמווועבסאסא} אסהסץת} םעמהס, ףדס התזמקהס נתסה /18קססתטסאס/ 1סקז080/ 118תהדמו

 ע טדס הקהּמעזסתפס18ס הקעמעאהסז ץטהסזעס 8 600 שעתבהזקסחעטצססאעא 8עה8א-

 הסתעיעפ תסוותמעדס6 ס101606 ,ה. 1. 6086ז8088 116ק2080848/0 ה הקעזתהונּבה

 א 6666 8תד8ק8028, אסזסק1} אטס תעטמס 06'ה860עת טזס סא 86 ע06617 60:6 הסתס-

 ;אעדסתפוטוא סקסהסזפמ א תקעמסתסמעוס 600 (קעתבהזקסתעינססאסתס הקסהחסתסעג6ועפ 8

 עסחסתמסטעס ; ףזס חקעסאהה זסתטאס התפ 1000 3106 ץמססזסמסקעזטסאע 16 ם8סזקסדעדזספ

 תע א זסאצ תקסחפזסזמעה 60 סזסקסאמו קץססאסזס תקהמעזסתטס1882: טזס תסתעטעמ 60

 ס00זת8046 08 8266168 תסתעטעזמ הגענאגטוס 6806068/ 01 ?סזטנעתפהסמ ע הקץחתעא

 60ז8דטא 68ק668, ע טזס 8 1880 סתץנבס סו הקסהתבת86ז הקעזתסעדמ א חסק66626װ0

 סד 30 תס 50 66:16/078-.

 הסתעמצעּפ 18806 סז 8תזהקה68 26868'06ע6 8 תקעאהבהת םקעצעזפ סואו} 606188-

 תסממוס ץסתסמעה 6 עּב'תמתסהעסא 00/תהסעאה תה תסקסס6תסג0ס 6מ82668 23 |!!87ס328

 ןהסתטסאסזס 8 !התנאעק-

 ץואסאה .16סדמ חקסחקסּפמסאהעדמ... אסחעוס ממווווס0326וטזא ץסחס8ע/, תסאסקלס 6

 תקסענצ 886 /0 {. תסמסקזהעצזפ 1880806 זה םפוססאסווסוו8ק166 6ת8תסץסאסדק66}

 ע 0 םסוססנ  םסת6; 88888 תס 66װ} תססתסהעסז/ 860סז8מעזפ תאסהה ץ8620ח626806א

 תתע קסשנעזסתטמסחס הס 688382ההסא} הקסתאסז}ע 018618 68/6:0 2תזמקהסע-

15 
 7 ס6װז26ק8 1846 ז. 83ק201888-

 םוצ (יקסווָארעּפ) רעטסינימ-ןרעניא 'סוד םענוֿפ גנודנעוו ַא זיא טנעמוקָאד רעטשרע רעד
 ::ַאליֿפ רעשידִיו רעד (גרוברעטעּפ ןייק) ןעמוקעננָא זיאיס זַא ,םעד ןגעװ ןליױּפ ןיא קינטסעמַאנ

 ןיא דנַאלסדד ןוֿפ תוחּפשמ עשידִוי לָאצ עסיוועג ַא ןצעזַאב וצ העדב טָאה סָאװ ,סארַאטלא ּפָארט



 ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןגעװ ןטנעמוקָאד 32

 ןַײז טיול ןוא ,ןַאלּפ םעד טימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה (1 יאלָאקינ) רַאצ רעד .רישזלא

 םעד טכַאמ סָאװ ,סָארַאטלַא :ןסַאדַאטלַא טימ סעומש ַא טַאהעג ,רעטסינימ רעד ,רע טָאה לעֿפַאב

 ןוא ןדִיי יד ןגעו תועידי ןעמענֿפירנוצ טשרעוצ ליוו ,ןשטנעמ ןכַייר ןוא ןדילָאס ַא ןוֿפ קורדניײא

 .שינעביולרעד יד ףיורעד ןבענעג טָאה רַאצ רעד ןוא ,ןליוּפ ןיא רקיע רעד ןוא דנַאלסור

 גרוברעטעּפ ןוֿפ עיצקורטסניא רעד ןנעוװ קינטסעמַאנ רעד טבַײרש טנעמוקָאד ןטייוװצ ןיא

 דילנטימ א סארַאטלַא זיא תועודו עשיטַאמָאלּפיד טיול זַא ,טימ טלייט ןוא ןסַארַאטלַא ענונב

 .נַאליֿפ ענַײז ןיא ךיז טקילײטַאב גנורינעד יד; זַא ןוא לעסדַאמ ןיא רעמַאק:סלדנַאה רעד ןוֿפ

 יד טינ טָאה ןיילא רע זַא ,טרעלקרעד סַאדַאטלא םיא טָאה סעומש א ןיא ."רענעלּפ עשיּפָארט

 טכַאמ עשיסור יד זיא יצ ,ןכַאמ רָאלק טשרעוצ ליוו רע רעבָא ,ןַאלּפ ןַײז רַטּֿפ ןעלטימ עקיטיינ

 ;סדלישטָאר יד ןוֿפ ןעלטימ יד ןעמוקאב וצ רע טֿפָאה ָאי ביוא ןוא ,ןַאלּפ םעד וצ םיּכסמ

 ,קינטסעמַאנ רעד ,רע ;תוחּפשמ עשירדִיי 50 זיב 30 ןוֿפ ןריֿפרעבירט ןגעװ ךיז טלדנַאה טעדקנָאק

 ,רישזלַא ןייק ןרעוו ט-יֿפעגרעבירַא ןלָאז ןליוּפ ןוֿפ ןדִיי זַא ,םיּכסמ זיא

1 

 ה"י ןט19 םעד ןטימ עשרַאװ ןיא טיונ עשידַיי יד

 ערעסערנ ַא טנָאמרַאֿפ ןרָאי רע40 יד וצ ןיוש טָאה ,ןליוּפ ןוֿפ טָאטשטּפױה יד ,עשראוו

 טָאה הכָאלמ ןוא טעברַא יוו יױזַא .טעטש ערעדנַא יד יוװ ,ןטנעמעלע עקידנטעברַא עשידוי לָאצ

 עסַאמ עסיורנ ַא ןענוֿפעג םיריֿבנ לסיב םעד ןבעל ךיז טָאה ,טכארבעגנַיא ליֿפ טשינ טלָאמעד

 ןטילעג ןבָאה ייז ןוא סיזירק ןימ רעדעי ַײב ןרָאװעג רעגרע זיא ענַאל רעייז סָאװ ,טַײל עמערָא

 ןיא עשראװ ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידיי יד ךיז טָאה רַאֿפרעד עקַאט רשֿפא .רעגנוה ןוא טירנ

 ןרָאד יד ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידִיו יד ךיז טָאה ןלױּפ ץנַאנ ןיא חעשב .טרענעלקרַאֿפ ןרָאר ענער

 עקיזָאד יד ןיא עשרַאװ ןיא יז טרעוו ,צָאדּפ 12,1 ףיוא יצָארּפ 11,5 ןוֿפ טרעמדַאֿפ 1855--35

 יז טלַאֿפ יצָארּפ 26,8 ןוֿפ טניימ סָאד ,(1853) 41.139 זיב (1845) 43.819 ןוֿפ טרענעלקרַאֿפ ןרָאי

 .יצָארּפ 20 זיב

 ןרָאי עקיזָאד יד ןיא ןדִוי רעװעשרַאװ יד ןוֿפ ֿבצמ ןכעלטֿפַאשטריװ ןכעלקערש םעד ןגעוו

 ,טסנידרַאֿפ ןוא הסנרּפ טימ ןוט וצ ןבָאה סָאװ ,סנכעדברַאפ יד סָאװ ,טקַאֿפ רעד תודע טנָאז

 ןעננערב רימ סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ןוֿפ .טַײצ רענעי ןיא עשרַאװ ןיא ןדִיי ייב קרַאטש ןנַייטש

 עכלערו טימ ,ןעלטימ יד ןוֿפ :ןעװעג זיא ֿבצמ רעד שיטירק יװ ,ןעז וצ ךיוא זוא ,רעטַירוו

 .ןעוועג זיא טירנ יד סיורג יװ ,ןײטשרַאֿפ ןעמ ןעק ,טײקמערָא רעד ןֿפלעה טװּודּפעג טָאה'מ

 (1848) סערָאזָאד רעװועשרַאװ יד וצ וירבַא (+

 ראזאדאה דובכ לא

 םוחינשמו םישארה םילד לא םיליכשמו םיבידנה םימסרופמה טיעושה םיריבנה המה אלה

 .אירשרארו הפ 'יסנכה לע

 הנממ תויחהלו ןיזהל ,יוחה מ תהה תפוק ןנוכל םימלשו םיבר הפ וררועתנ רשא םינש ...

 םימיב רשא ראזאדה דובכ ידיב זא וכמתו ;םיבוטה םימיו םינשה תותבש לכב םינויבא תרשפנ

 ק"דבאה ה"הלצז ?ןיזופמ ןמלז ש"רהומ הונמה ןואנה ברה םשארבו ,ה"נד םיאבנה םע ,םהה

 יוהמתה הלחה טאל טאל ,םימיה הל וכרא יכ והיו ,חאובת ירפו הקדצ חמצ םתלועפ התשע ןכד

 הארנ אל םישדח םיבידנו ,םילבקמל וכפהנ םינתונהמ הברה םותעה קוצב יכ ,הדי הטמו לופנל

 תא הלדה יכ דע ,םיפסאמה םנג דחי ןכ םיאבנהכו ,םיאבנה הודו ופדנ כ"ע ;ומל ובדנתה אלר

 .עשרַאװ ןיא עדנײמעג 'דִיל רעד ןוֿפ קעטָאילביב ,ןטקַא סדלָאהדנעגוט 5

 .עשרַאװ ןיא ֿבר--ץישכיל ןמלז המלש יר 6



 653 ןליופ ןיא ןדיי יד ןגצװ ןטנעמוקָאד

 הברו -- םינאוש םינויבאהו ,הידיב קיזחמ ןיאו להנמ ןיא טעמ דוע ,םיאלפ הדריו הירֿפ

 - .התקעצה

 בוחה רמ ב-עבה לע הבידנ הור םורממ תעכ הרעה ,ומע יינע לע 'ה תלמהב ךא

 הבוזעה הקדצה לע םתלמה ןיע םושכ ,םתובלב םירשיה ויתוביבסו רענאקשיצנארפ

 ,הבוטל םניע וחקפי רשא ,שדחמ םיאבנ תונמלו ,חאש רתיב הירוענ שדחל הב וננובתהו ,תאזה

 וניל א םהינפ תא ומש ןכבו .ז2 רתיבו תעד ןורתיב הדעסלו טתוא םיקהל םמכש תוטהל

 -- .הבדנה תא ףוסאל ,התאזה הדובעה תצא רנילע לבקנ ונחנא רשא ונתאמ ורחשר ,מ"חה

 ייחמתה הקדצהו דסחה השעמ לא ררועתהלו רתעהל וניצפהו דניתואב יכ םנמראה ,רנחנאד

 םחונ םהל םושלו םידבוכמ םינויבאמ בר םע תויחה ןעמל ,תושביה היתומצע תויחהל ,הבוזעה

 -- וגנומתי אמצבו בערב ?וחה תומי לכ רשא םנוניו םנובצע תחת ,ט"מויו תבשה םויב תיראשו

 לא !םכל5 ורמשה. וניבבל תא וסמה םיברו ,םילוע ונחנא הנא ,ונרמא םלוא--ףטעתת םהב םשֿפנו

 תושעל םכדי תא אופיא וכמה הלשממהמ ימ יכ -- !ולשכת ןפ הזה רהה לא תולעל וליפעת

 בורקמ הז רשא שיא םישולשכ םידיגנה ינב םיפסאמה םג הככו -- *? הזה םויכ הלעכ םישעמ

 םנ םיבער תושפנ בישהל ,די לע ץובקל םהילנר תתכל ,םב הססונ הבידנ הור יכ דע ,םונררוע

 הורמ לכ ידע ,וניפצי ףא וריתסי םצחל תאו םינל תא םהינפ תשובמו םתמילכמ רשא םיאמצ

 ונומכ םהומכ המה םנ--הלחמ לכ שאר הרופ שרוש אוח קהלה וכ ,םהילהאב תדרוש הער ילהד

 תא ונחנא םיאצומ 7*2 -- .לכ ןיעל הירק תובוחרב םפכ שורפל תכלל רנאמיו ונוסי בל ךרוממ

 םכנוצדב וביטיה !ונישאדו וניאישנ םתאו ,הזה לודנה רבדה תא םויה םכינפל חינהל ,וניבבל

 וניעו --ובל ןבא בל אל רשא ימ :ארקת תוימוה שארב רשא הקדצה השעמו טפשמו קוח ומישו

 תונמלא ץחל לוקו ,םיללמוא םינויבא תעוש וידחו םכנזא הנעמשתו ! הנה ורוס יאוב ! הלמח ןיע

 תא וצמאה םא היהו-עשיו רזע םישקבמו םיפאושה טיהנאנהו םיפוטעה ,םימותי תקאנו ,תובוזע

 שידקהלו ,םכתדוקפל וננה ,תושעל המ תדכ ןועדת רשאכ !בוטה ירחוש םתא -- וניתועורז

 ברה דובכ םשאדבו ,ונתוא םיררועמה בל םע רשאכ התוא ונשרדו הקדצה תבוטל לועפל וניתע

 --חילציו הב השעיו ,ונחנא הזמ ןפנ ,ונתא םכדי ונתת אלו ,ולדחת םאו - ,'יחיש ק"דבא ןואנה

 -- .וניכרד לכ לע םכניעו ,ונוכמתה םא יתלב לכונ אל יכ ,השעי רשא ימ

 (1848 ילוי ןט16) ק"פל ח"רת זומת שדוחל רשע השמח 'א םוי איושראדו

 גרעבנעטטאר לאומש םואנ .. ןמלז המלש םואנ

 םולבלענ השמ ,, רבעוו ףסוי םהרבא 4,

 ףעדנעלנערהאמ ךורב לאדשי ,, רעלדנעהנייל השמ םהרבא 4,

 ת}עצד ומ-(

 ןססצ8ז+ 8020102/ ()1169סו6 ט0/219226/5110/

 :ילאווקסיוא ךיז ,טייקכילגעמ איד ןרעטכײלרע וצ ,ונריע יבשוי םידוהי ןעמדא ןעד םוא

 םיספורטיפא איד ןעבאה זלה ףרוחה ימי ךשמב םישובלמו םיצע לבקל ןעננעק וצ ןעריציפ

 =כענעלעננא ןעניטעטלהאוו ןיא ה'צונזאב ראזאד םעד םוא ,דניז טלעטשעגנא עכלעוו ,םירזוהמה

 :רעטנוא וצ ןעמרא דעזיד דנאטש ןעד ןעמאנעג ךיז ףיוא טכילפפ איד ,ןעטסירק רצ עפליה ןעטייה
 עכלעוו ןעריציפילאווק וצ ענינעי אוד דנוא ןעדרעוו ןרעדראפ עצטיטש עניבא איד יכלעוו ,ןעכוז

 ..ןענידרעֿפ טייקגיטעטלהאוו עזיד ךילקריוו ,ענאל ערהיא םיוא טכיזקיד ןיא

 27 םזטסמ1ג (8 5:ץס2מ8) 1853-

 8 3615 026: 3פלתגמפ} (0:60ס/ 00 819721051:ס

 ףיוא 2נדרינעד יד טאה ןעננעק וצ ןעטסייל ןעמדא ןעגיזיה ןעד דנאטשייב ןעגירעהעג םוא
 עכלעװ ןלעטשרגנא ר"מהנומ ם"יזרחמ םיספורטופא טביולרע וצינזרב ראזאד סעד גנולעטשראֿפ
 וצ ךױא איו ,הפד בה"עבה םידיננה האמ תובדנ םוסאל להאדחאז ןעללאז ןעגיטפעשעב ךיז
 ,.,,ןעגנוציששרעטנוא ןענעדישרעפ וצ ,םלצא םיצבה ןעמרא איד ןעריציפילאדוק



 ןלױּפ ןיא ןדִיי יד ןגעװ ןטנעמוקָאל 54

 :עדנעגלאֿפ דניז ןעריציפילאווק םייזוחמה םיספארטיפאה ןעכלעוו וצ ןעגנוציטשרעטנוא איד

 אחספד אהמק לע

 םףרוחה לע םוצע

 םימורע שיבלמ

 ןוזמב לדל זועמ

 (5201181) הלעתה תובב םניא רשא םילוחהל הנהכו לענגיאטולב ןיצידעמ םיוא

 קעועיפאק 45 וצ ןתויחל ןעכאוו 2 ןעטשרע ןעד ןיא ךילנהעוועג עכלעוו ןירענכעוו ריפ 6

 ןעממאקעב ךילדנעכעוו

 ת"ת ידמלמ לצא דומלל םיינעה ידלי תתל 7

 ךרלדנע נוא ?,בארדאפ עיצראפ לע ןעטלאהרע וצ לעכיב ןייא 8

 .הפד הלעתה תיבב טירטפנה רחא םיראשנה םיצפחה ריזחהל 9
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 1וז

 ןטסינָאטנַאק רַאֿפ ןבעגעגּפָא ןלױּפ ןוֿפ רעדניק עשידָיי

 רעד זיא ןלױּפ ןיא .ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא ןיוש זיא דנַאלסור ןיא ןטסינָאטנַאק יד ןגעוו
 לָאמ ןיא טשינ טָאה ןגעקַא .טײרּפשרַאֿפ ױזַא ןעװענ טשינ רעדניק עניילק ןּפַאכ ןוֿפ ןימ
 .ןטאדלָאס רַאֿפ ןבענענּפָא טרָאד ייז ןוא דנַאלסור ןיא טּפַאכעג ןדִיי עשיליוּפ טָאהימ זַא ,ןֿפָארטעג

 טימ) טקורדענּפָא ָאד ןרעװ סָאװ פןטנעמוקָאד יד ןיא טרעדלישענ טרעװ לַאֿפ אזא
 -ןֿפױקרַאֿפ. וצ ידּכ ,טצונַאב ךיז טָאה'מ סָאװ ,ןעלטימ יד ןנעװ ךיוא ןלייצרעד ײז .(םירוציק
 .רעטילימ םוצ רעדניק עשידִוי

 .:ןרעניא רצד וצ רָאטַאנרעבוג וצװָאטסעגַאי ןוֿפ טכירַאב
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 :ַאזַא זיא טנעמוקָאד םעד ןוֿפ טלַאהניא רעד

 זַא ,רָאטַאנרעבונ דעװָאטסעגַאי רעד טעדלעמ (1854 .1.4) 1853 . 411 .24 ןוֿפ טכירַאב ןיא

 ןיקצָאּפָאס טָאטש רעד ןיא תיבה:לעב ַא ןוֿפ ןוז רעד ,טלַא רָאי 14 ,םַאר ָאקרעב ןוֿפ ןוז רעד שריה

 זיא רע יוװ םעד ךָאנ .רעמָאס םייח רעדַײנש ַא וצ לננוינרעל ַא רַאֿפ ענדָארנ ןיא ןעמוקעננָא זיא

 לגנִיי סָאד זַא ,להק רענדָארג םעד ןדלָאמעג רעדילנש רעד טָאה ,ןכָאװ ייווצ םיא ַײב ןעװעגּפָא

 םעד .טסינָאטנַאק א רַאֿפ ןבעגענּפָא םיא להק רעד טָאה רעבירעד ןוא ,ןטנעמוקָאד ןייק טינ טָאה
 רע זַא ןרלעמ וצ טדערעגנַײא לבור 6 ןבענ וצ םיא נָאזוצ ַא ךרוד רעדַינש רעד טָאה לגכִוי

 םישדח 4 ַא ןיא --.עסעד ביל ןוֿפ ןוז רעד םייח טסייה ןוא דודמַא טָאטש רעד ןוֿפ טמַאטש

 ןעמונעגטימ םיא ןוא טנעקרעד םיא ,ןיקצָאּפָאס ןוֿפ רעניווונַייא ןַא ,יקסווָאקמיש ןָאטנַא טָאה םודַא

 קיטליג ןענַײז סָאװ ןצעזעג יד טיול רע ףרַאד ,דיחיןב א זיא םאר שריה יוװ תווה ---.םייהא

 טינ ןטורקער ןגעװ ץעזעג רעד זיא ?לכב ןוא ,רעטילימ ןוֿפ טַײרֿפַאב ןרעװ ןלוּפ ךַײרגיניק ןיא

 יד ףיוא ןוא רעמָאס םיוח רעדַונש ןּפױא טגיל דלושטּפיוה יד ...דניק ןקירָאי-14 א ףידא לח

 ,טַירל:סלהק רענדָארג

 םיא טָאה תיבה-לעב רעד יױזַא יװ = ,לגנְוי ןוֿפ תודע-תיֿבג יד טכארבעג טרעוװ ילברעד

 .ןעמָאנ ןדמערֿפ ַא טימ ןֿפורוצנָא ךיז טדערעגנַלא



 (1877) טקרַאמ לרַאק וצ ץערג ךירגייה ןוֿפ ווירב ַא
 ה פב 2 רייא

 ןוֿפ רָאנ טיײקכעלנעזרעּפ סצעדנ ףיוא ןַייש א טֿפרַאװ ,ָאד ןריקילבוּפ רימ סָאװ ,ווירב דעד

 םעד ןצערג טנעקענ טצוא זיב ןבָאה רימ .ןעז וצ טנייוװעג םיא ןענַײז רימ יװ ,טַײז רעדנַא ןֵפ

 ןוֿפ רָאטקעל םעד ,ןטנרעלעג:טעניבַאק טעד ,דעשרָאֿפ ןכעלדימרעדמוא ןוא רעקירָאטסיח ןשידִיי

 ,עלסערב רעלעיצניווָארּפ רעליטש רעד ןיא רָאסעֿפָאדּפ:טעטיסרעװינוא ןוא רַאנימעס ןשינַאלַאעט

 דַאטקַאדער ןוא טענעזקע:לביב םעד ,עיֿפַאדגָאידָאטסיה רעשידוי רענדעדָאמ רעד ןוֿפ רעיוב םעד

 ,ןנַארֿפ עשידִיר ןיא גנולעטש סצערנ טנַאקַאב ןעוועג ךיוא זיא זדנדא .?טֿפירשסטַאנָאמ, דעד ןוֿפ

 9 ימ ע בל ַא יד וצ גנויצַאב ןַײז ןוא רעקיטילַאּפ םעד ןצערג רעבָא .עקיֿפױל ןוא עשירָאטסיה

 ןעקעלבארּפ עשידי ןוֿפ תימַא 'ד יד ןיא טינ ןצערג ללכב ,טייצ ןַײז ןוֿפ ןשרנעעשעג עשיטילָאּפ

 םיוא--ןסקרַאּמ וצ ווידב ןַיַיז טינ טרּפ םעד ןיא .טנעקעג טינרָאנ טעמּכ רעדָא ,קינייװ דימ ןבָאה

 ןוֿפ קיטסידעטקטראכ רַײד רַאֿפ ןכירטש עַײנ ץנַאנ--ןבענ וצ תלוכיב סָאד זיא וירב ןייא לֿפיוװ

 1.טייקכעלנעזרעּפ סצערג

 זיא רע זַא ,זיא ,קרעװ סצערנ ןוֿפ סורַא טנַארטימ סָאװ ,גנולעטשרָאֿפ ענױמענלַא יד

 ,פטבישלנ רעשידוי ןוֿפ םענַאב םעד ןיא ןה ,ויטאװרעסנָאק:קיסעמ ןוא לַארעביל.קיסעמ ןעוועג

 ןיא ןצערנ טרירוטש ןעט ןעװ דעבָא .ןבע5 ןשידיו:שטײד סענוֿפ ןנַארֿפ עלעדשקַא יד ןיא ןה

 טשרעהַאב טלַאמעד ןבָאה סָאװ ,סעינָאלָאעדיא יד ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפױא ןוא טיײצ ןַײז טימ גנודניברַאֿפ

 :טעניבאק ןטמיטשעג קיסע'מ ןוא קוור ןייק טינ ללּכ ךיז רַאֿפ ןעמ טעז ,םוטנדִיי עשטינד סָאד

 םָארטש םעד ןנעק טֿפָא טייג סָאװ ,שדחמ ןקידמערוטש ַא ,רוטַאנ עקידנֿפמעק ַא רָאנ ,ןטנרעלעג

 יד ןנעק ןה ןוא -תודהיה תמכח. ןוֿפ רעײטשרַאֿפ עטלא יד ןנעק ןה ףמאק ןיא טייטש ןוא

 טימ ןָא טזַײװ ןאֿטֿפױק דוד יװ .ןנַאדֿפנַאט ןיא--ןסקָאדָאטרָא יד ןוא ןטסימרָאֿפער עלַארעביל

 םוש ןָא ןוא רעטענּפָא עטנעקרענָא ןגעק תונמחד ןָא ןוא ףרַאש ןט וי ץערנ זיא ,טכער

 עטידיי ןוֿפ ךעצ םוצ לוטיב ןוא קימעלָאּפ רעקיסַײב א טימ ,ןטעטירָאטױא רַאֿפ דוֿבּכה:תארי

 קרעה ןשיטענעזקע םעיײנ ןדעי טימ ןוא עטכישעג ןַײז ןוֿפ דנַאב ןדעי ךָאנ ןוא ?.עטנרעלענ

 ןה = שריה לאֿפר ןושמש ןוֿפ רעגַאל רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןה טריזילַאדנַאקס ךיז ןלרֿפ םעניײז

 ץערג .שארב ןצ:וצ ןוא ןרענייג םהרֿבַא טימ ןרָא;ַאלימיסַא דד ןוא סדעניבַאר עטדימרָאֿפעד רד

 רע ,אוָאניּפש וצ וליֿפַא שיטירק ךיז טיצַאב ןוא טטסַאקַא ?אידוא ןוֿפ השודק יד ּפָאדַא טמענ

 .רעב. יד זַײב סיױא טכַאל ,ללכב הֿפּוק=.ןַאסלעדנעמ-ךָאנ יד ןוא *םיֿפסַאמ. יד רעטנורַא טסַײר

 :םרָאֿפער רעד ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןנעק סױרַא רע טעדט ףרַאש סרעדנוזַאב ןוא ?ןענָאלאס רענרֿפ

 ןוא יװעל קלַאשטָאג וצ :װירב ענַײז טנַאקַאב ןעװעג טציא זיג ןענַײז ץנעדנַאּכסערָאק סצערג ןוֿפ 1

 ןר"ּפש וצ ןוא (ןעגָאבלע ןוֿפ יֿפערַאֿפ ,1891--1806) םַאטשרעבלַאה .ס וצ ,(ןרָאי רע70--60 יד ןיא) םייהכריק
 ,גנוצעזרעביא 'רבצה ַא ןיא רָאנ ,טכעלטנֿפערַאֿפ ןעװעג זיא ןסקרַאמ וצ ץערג ןוֿפ ווירב רעד .(1888---1887)

 רעד טרעװ ָאד .(עיּפָאק ַא ףיז טניֿפעג'ס ּוװ ,ציצקצלָאק סנָארדַאװש ןוֿפ ץ"רּת ,ד"כ יונ ,"רֿבדל ףסומ, ןיא

 ,םיא ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפַא טימ ,ל ַאניגי ר ָא ןיא ןבעגעג לָאמ ןטשרע םוצ ווירג

 ,1891 -סמוטנעדוי סעד גנוטַײצ 'גלַא רעד ןיא טיוט סצערג ךָאנ לקיטרט סנַאמֿפױק דוד עז 2

 ,83 יֵמֹונ
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 7 סקרַאמ לרַאק וצ ץערג ךירנייה ןוֿפ ווירב א

 סטרעּפמָאק:םייהטרעוו ןיא) *סעמַאמש ןעש דוי סעד גנוגנ;ירעֿפ לד, לקיטרַא ןַײז ןיא .גנוגעװַאב

 .נעזדעּפ עטערקנָאק א יו ןחישמ ןוֿפ עעדיא יד רע טֿפמעקַאב (1863 ןיוו -ןעטילעַארזיא ריֿפ ךובראי.

 .ָאטרָא עשידַיי יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא זיולב טינ גנונעדֿפױא ןַא טימרעד סיױרַא טֿפור ןוא טייקכעל

 ןרעוו *ךוברַאי םענוֿפ רעבענסיורַא יד ןוא ,ןנָאלָאעט עפעלטסירק יד ןוֿפ ךיוא רָאנ ,ןסקָאד

 ענַײז ןוֿפ רענַאל רעשיסקָאדָאטרָא רעד זיא טכַארבענֿפױא דעמ ךָאנ .טֿפָארטשַאב וליֿפַא רַאֿפרעד

 טביולרעד רע ּוװ ,(1893--1871) -םילהה. ןוא *תלהק, ,'םירישה ריש. ןנעװ קרעװ עשרטעגעזקע

 םעד ,טַײצ רעד ןגעוװ ןזעטָאּפיה ליד ַא טכַאמ ןוא הרוסמ רעד ןוֿפ טסקעט םעד ןטכידדַאֿפ וצ ךיז

 םיא טימ ןענַײז רעקיטירק עטנרעלעג עשידִוו יד ךיוא :םירֿפס יד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןוא טרָא

 .ןדירֿפוצמוא קרַאטש רַאֿפרעד

 רענַאל ןשיטסימרָאֿפעד-לַארעביל ןשידִיי םעניא ןֿפורעגסיױודא טָאה גנוגערֿפױא רעדנוזַאב א

 ןענָאסלעדנעמ ןוֿפ הֿפוקּת עטסַײנ יד םורַא טמענ סָאװ ,עטכישעג ןַײז ןוֿפ דנַאב רעטצעל רעד

 .טכענק עקיטסינג ַא גנוגעװַאב:עיצַאלימיכַא רעד ןיא טעז ץערג 3.1848 ןוֿפ עיצולָאװער רעד זיב

 ,ערעדנַא יד ןוא ןרענײנ ,ןענָאסבָאקַאי ,ןרעדנעלדירֿפ דוד ףיוא ןָא םראש טלַאֿפ רע ןוא טֿפאש
 רעכעה קיטסַײג ןוא רעטלע ןַא ךס 8 ןענַײז ןֹדִיי םנה ,ןשטַײד יד שינַאכעמ ךָאנ ןעמידק סָאװ

 ןשיליֿפַאנַאמ רע ג ַא ןעמונעגנָא ןבָאה.---רע טביירש --סעגָאנַאניס עטרימרָאֿפעד יד ;קלָאֿפ

 םוצ הָאנש ןַײז טינ טלַאהַאב רע +.:ןשיטילָאּפָאמסָאק-שידִיי םעד ןֿפרָאװעגּפָא ןוא רעטקַאדַאכ

 טבַײרש--דנַאלשטררד ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג יד, .ןשטַיד וצ לוטיב םעד ןוא ?םוטנענָאטױט;

 ןעגנוצַאשּפָא עלַא עקיזָאד יד .*דליברעמָאי ַא דָאֿפ ךיז טימ טלעטש--רעטעּפש ןרָאד טימ ץערג

 ןענַײז סָאװ ,ןליֿפעג עלַאנָאיצַאנ:שידִיי ןוֿפ רָאנ ,םזילַאקידַאר ןשיטילָאּפ ןוֿפ טינ ןעמַאטש ןענעק

 ,ץנעדנעט יד רעבָא .םזיטַאװרעסנָאק ןזעיגילער ןַײז ןוֿפ דָארג ןוא ,ןצערג יב קראטש רעײז ןעוועג

 ןַיײש עסיוועג ַא טֿפרַאװ ,דנַאב ןטצעל םעניא סרעדנוזַאב ,עטכישעג ןַײז ןיא ךיז טקרעמ סָאװ

 .ןצערג ןוֿפ ןעננומיטש ענײמעגלַא יד ןוא טנעמַארעּפמעט ןשיטילָאּפ ןֿפױא

 ןוא ,המחלמ רעשיזיוצנַארֿפ-שיסַײרּפ רעד ןוֿפ ןערב ןיא סױרַא זיא דנַאב רעקיזָאד רעד

 .רַאֿפ םכותב ןוא דנַאלשטַײד טשרעהאב טָאה טסַײג רעשיטסיניוװָאש:שיַאמרעג ַא תעב ,0

 טקור טלוק ןשיטָאירטַאּפ:שירעטילימ ןוֿפ טַייצ ַאזַא ןיא .םוטנדִיי עלַארעביל סָאד ךיוא ךיז טייטש

 ןַײרַא למיה ןזיב טביוהרעד רע עכלעוו ,ענייה רקִיע רעד ןוא ענרעב ןוֿפ טלוק םעד סױרַא ץערג

 יד ןוֿפ םזיניוװָאש םעד ןגעק ,עיצקַאעד ןוא טײקנענַאטשענּפָא ןגעק ףמַאק ןקיטומ רעיהז רַאֿפ

 גנווצַאב רעטכעלש רעד ןוֿפ הבנס יד .טײהַײדֿפ רַאֿפ ףמַאק רעייז רַאֿפ ןוא *סרעטסיליֿפ, עשטַײד

 רעד ןיא רע טעז ןט19 טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא ןוא ה"י ןט18 ףוס דנַאלשסַײד ןיא ןדִוד וצ

 ןוא ,םזיטימעסיטנַא םענעריובעגנַײא טעמּכ רעיײז ןיא ןוא ןשטַײד יד ןוֿפ רוטַאנ רערענָאיצקַאער

 טימ ןוא ךעלטנַײֿפ רע טדער 'ױזַא .ןטעטירָאטױא עשטַײד עסיורנ יד טינ רע טעװענַאש ירברעד

 טָאנּפָא ןטקילײהרַאֿפ ַאזַא ןוא ,עטכיֿפ יװ ,םוטשטַײד ןוֿפ טָאגּפָא ןטנעקרענָא ַאזַא ןגעו לוטָיב

 סָאװ ,גנובעגצעזעג רעשידִוד ןַײז ןגעװ ןוא ,רעסיורג רעד ךירדירֿפ יװ ,םזירַאטילימ ןשיסַײרּפ ןוֿפ

 םעד ."טאטשנעװַאלקס, א ללכב זיא ןסַײרּפ זַא ,טםבַײרש ןוא ,'גיריג דנוא שירַאברַאב, זיא

 ןעמ ןעוו ,רָאלק ןעמ טעז רעקירָאטסיה םעד ןצערג ןוֿפ רעטקַארַאכ ןקיגנעהּפָאמוא-לַאקידַאר

 טימ לשמל יו ,דנַאלשטַײד ןיא דעקירָאטסלה עלַארעביל:שידִיי ערעדנַא יד טימ םיא טכַײלגדַאֿפ

 ןוֿפ עטכישעג רעטסַײנ, ןַײז ןיא ,רעטעּפש רָאי 40 טימ טעמּכ טָאה סָאװ ,ןָאסּפיליֿפ ןיטרַאמ

 זייװַאב א יו ,ןזיױּפ ןוֿפ עיצַאזינַאמרעג רעד ןיא ןדִוי ןוֿפ ליײטנָא םעד טביולעג ,*קלָאֿפ ןשידִיי

 .רטנַא, ןַײז טַאלג ּפָארא םינ ןצערנ זיא ,טנַאקַאב יװ ?.םזיטָאירטַאּפ ןשטַײד ןטוג רעייז ןוֿפ

 ,דנַאב רעט11 רעד--.,1870 ןוֿפ ,עגַאלֿפױא רעטשרע רעד ןיא 3

 .473 יז ,11 'ב ,(שטַײד) עטכישעג 4

 5 תם }. 6191, 1160ה:168 (312617. הומס 1/טז6ועטמַפ.. 2ט 561מ6ח0 100. (ג6טט:4-

 4826 } םסתנמ 1917, 5. 183

 6 ם;ס+ םז אוג:1:ומ ?הו|ןוקק5פ0 2, 120606506 (16950210260 6. ןם650הסת

 שסואס5 + 8. 1 (1907) 5. 0

 (42) וטֿפילש /שילָאטסיה



 סקרַאמ לרַאק ֹוצ ץצרג ךירנייה ןוֿפ וװירֿב ַא 58

 יד .טנעמָאמ ןשיטָאידטַאּפ ךיוה אזא ןיא ןגָארטענרעטנוא ךָאנ וצרעד ,עיצּפעצנָאק -עשיטָאירטַאּפ

 סָאװ ,"רעטעדרַצֿפ.א ףיוא יװ ,ןקוק ןביױהעגנָא םיא ףיוא ןבָאה ןזיידק עשידִיי עלַאדעביל

 בנונערּפיוא יד .דנַאלשטירד ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד הנּכס ןיא טלעמש

 -יֿפַא רעד זיא ,1879 ןיא ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ןעוו ,םערוטש ןתמא ןא ןיא רעבירַא זיא

 עקאטא רעטיטימעסיטנא דעטנַאקַאב ןילז טימ סיורא עקשטיירט רעקירָאטסיה רעשיסַײרּפ רעפעיצ

 ,עטכיטעב סצערג ןוֿפ דנודנ ןֿפױא רקיע רעד ןדִיי ןנעק ןעננוקידלושַאב ענַײז טױבעגֿפױא ןוא

 יַאנָאיצאנ-שידִיי ןוא שיטָאידטַאּפלטנַא ,דנַאלשטײד וצ ךעלטנירֿפ ,גנוניימ ןַיײז טיול ,זיא סָאוו

 .לארעביל יד ףיוא ןלַאֿפעגנָא ןעגנוטעדטסיורַא סעקשטיירט ךָאנ זיא סָאװ ,דחּפ רעד .שיטסיל

 ןקורּפָא ןעמדנעג הףּכיּת ךיז ןבָאה ייז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ,ןזיידרק עשידיו:שטייד עטרילימיסַא

 1 ?.ןריטַאקיָאב םיא וליֿפא ןוא ןצערנ ןוֿפ

 ,עסיווענ א ןמיידנוצ שינָאלָאכיסּפ טנעקענ ןבָאה ןצערנ ןוֿפ ןעננומיטש עשיטילַאּפ עקיזָאד לד

 ןֿפרַאװעגֿפױרא טָאה סָאװ ,/*"רָארעט ןטיור ןוֿפ רָאטקָאד. םעד ןוא םיא ןשיװצ תוֿברקתה

 ןשיווצ ֿפדַאבסלרַאק ןיא שינענענַאב יד .טֿפַאשלעזעג רעזַאושזרוב:לַארעביל רעד םיוא קערש אזא

 ןעווענ סעּפע זיא'ס רעבָא ,רעטקַארַאכ-טרַארוק ןקילעֿפוצ א ןגָארטענ טָאה ןסקרַאמ ןוא ןצעדג

 ןטלעװ ערעדנא ייווצ ןוֿפ ןשטנעמ ןעווענ ןענַײז יז םנה ,טרעטנעענרעד יז טָאה סָאװ ,סנױזַא

 ןעװעג ץערנ זיא טיֿפַאסָאליֿפסטכישעג .ןסערעטניא עכעלטֿפַאפנסױװ ענעדײשרַאֿפ ץנַאג ןוֿפ ןוא

 ?קניל םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,סקרַאמ תעב ,שיטסילַאעדיא ךרוד ןוא ךרוד ןוא רענַאילענעה ַא

 ,שיטסילאירעטַאמ ןעוועג זיא ,לנילֿפ ןשינַאילעגעה

 ןֿפױא קוק םעד ענונב ךיוא ןדָאּפיטנַא ערעֿפרַאש ייווצ ןלעטשוצרַאֿפ רעוװש ךיז זיא סע

 ןננוי םעד ןוֿפ לקיטרַא םעד ןעזענ טינ ןנױא יד ןיא לָאמ ןייק רשֿפא טָאה ץערג .םוטנדיי

 טנָארט סָאװ ,(1844 ןוֿפ *רעכיברָאו עשיזיוצנַארֿפ-שטייד , יד ןיא) +ענַארֿפ.ןדִיי רעד וצ , סקרַאמ

 רעפמא רעד זיא סָאד--לעסקעװ רעד, :םוטנדִיי ןוא ןדִיי ןנעק לייטרוא ןננערטש ןַײז סיױרַא

 יד זַא ,םעד ןיא טייטשאב םוטנרִיי ןוֿפ עיצַאּפיסנַאמע עכעלטֿפצשלעזעג יד. ,"ןרֶוי םענוֿפ טָאג

 ןשיטסילַאטיּפַאק םענוֿפ--םיא יב טניימ סָאװ ,-םוטנדִוי םענוֿפ ןריּפיסנַאמע ךיז לָאז טֿפַאשלעזעג

 ןנעוו סעיסוקסיד ןריֿפ וצ ,דַאבסלרַאק ןיא ןסעומש ערעיײז תעב ,ןעמוקענסיוא יז זוא יצ .טסדרג

 .טנָאמרעד טינ םעד ןנעװ טרעװ ווידב םעד ןיא םינּפ לּכ לע ,טינ רימ ןסייוו ,עגַארֿפןדִיי רעד

 םוצ ךיז ןסיוורעד רימ ןוא ,ןשינעעשעג עשיטילַאּפ ענײמעגלַא יד טרירַאב ָאד ןרעװ רַאֿפרעד

 רעד ףיוא שרעדנַא ץנַאנ ,ליּפשַיײב םוצ ,טקוק רע .ץקערנ ייז וצ ךיז טיצַאב סע יװ ,לָאמ ןטשרע

 ץערג ,רעטַײװ .טכאלעגסיוא דעדָא טסַאהרַאֿפ יז ןבָאה סָאװ ,ןלַארעביל יד יװ ,ענומָאק רעזירַאּפ

 ;םזירַאטילימ םעד ןוא ןטיוזעי יד--טלעוװ רעד רַאֿפ הנּכס ַא ןענַײז סָאװ ,םיאנוש ייווצ טעז

 טליֿפ רע רעכלעו וצ ,ללכב ךריק עשילױטַאק עקידנֿפמעק יד רע טניײמ ןטנוזעי יד רעטנוא

 ןשילױטַאק םעד ןנעק -פמַאקרוטלוק,/ סקרַאמסיב וצ גנולעטש עוויטיזָאּפ ןַײז .הָאנש עקרַאטש א

 רָאל ,(טנַײֿפ ױזַא טקנוּפ רע טָאה םזירַאטילימ םעד) קרַאמסיב תֿבהַאמ טינ ךיז טמענ רעטנעצ

 טליּפשעג טָאה ךריק עשילױטַאק יד סָאװ ,דַאֿפרעד רָאנ טינ אמּתסמ ןוא ,םזיציליוטַאק תַאנשמ

 ,ץערג סָאװ ,רַאֿפרעד ךיוא טרעַײנ ,עּפָאריײא ןוֿפ ןבעל ןשיטילָאּפ םעד ןיא עלָאד ערענַארצקַאעד א

 יהטַאק רעד טימ תונובשחה עשירָאטסיה טָאה ,דִוי דעסייה ןוא דעקירָאטסיה רעשידִיי רעד

 ןיא) טלָאמעד זיא ,טנַאקַאב יװ .לז ַײ מ .י ר"ד ןוֿפ ךוב 'טיצ םעניא ךצלריֿפסױא עז םעד ןגעװ ?7

 רעלסערב ןוֿפ דימלּת ַא סצערג ,ֿבגַא) ןעהָאק ןַאמרעה רעגנוי רעד ךיוא ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ןצצרג ןגעק (0

 ןדַיי ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ עיסימָאק עשירָאטסיה,, יד ןרָאװעג טעדגירגעג זיא'ס תעב ,1885 ןיא ;(רַאנימעס

 ןוֿפ ןעמ טָאה דנַאלעטַײד ןוֿפ ץוחכ .ןרָאװעג ןגיוצעגוצ טינ ריא וצ ןֹװיּכ ַא טימ ץערג זיא ,"דנַאלשטַײד ןיא

 ןוֿפ דילגטימ:סננוטלַאװרַאֿפ ןעװעג ,לשמל ,רע זיא ןרָאי ךס ַא ןוֿפ ךשמ ןיא ןוצ ,ןטלַאהעג רעמ ךס ַא ןצערג

 ,"טילעַארזיא סנַאילַא, רעד

 ,ן'םס 866-|סזזסז- :רנַאלגנע ןיא םיא טֿפור'מ זַא ,סקרַאמ טבַײלש ווירב עגַײז ןוֿפ םענײא ןיא ?4

 .100040ז7

 ,דַאבסלרַאק ןיא ןרירֹוק ךיז ןרָאֿפ רעמוז עלַא ץערג טגעל7פ ןרָאי ערעטלע יד ןיא 8
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 םעד ןוֿפ ,ןנוצציירק יד ןוֿפ ,ה*י ןט4 ןיא ?יצנָאק רעייקינ ןוֿפ ןטַײצ יד ןוֿפ ךָאנ--ךריק רעשיל

 םעד ןיא ןריובעג ,וצרעד .רעטעּפש ןוא עיציזיווקניא דעשינַאּפש רעד ןוֿפ ,עזָאטרָאט ןיא טוּפסיד

 רע טָאה ,(עּלסערב) עיזעלש רעשיליוטַאק רעד ןיא גנַאל ןבעל ַא טבעלענּפָא ןוא ןזיוּפ ןשילױטַאק

 עקיזָאד יד .ןדִיי ענונב ןזיײרק עשילוטַאק יד ןוֿפ ןעננומיטש עקיטציא יד טנעקעג טונ ךיוא

 רעד טימ טריֿפענ טָאה קרַאמסיב סָאװ ,רעטנעצ ןשיליױטַאק םעד ןנעק ףמַאק םוצ ננויצאב

 ןענַאטשענ ֿבנַא ןענַײז ריא ןוֿפ שארב סָאװ) ײטדַאּפ רעלַאדעביל-לַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ גנוציטשרעטנוא

 עשטַייד יד וצ עיציזָאּפָא רעזייב ןַײז ןוֿפ הביס יד זיא ,(רענדעבמַאב ןוא רעקסַאל--ךדִלד ליווצ

 עגַארֿפ רעד ןיא רעבָא ןענַײז יז :"ףמַאקרוטלוק, םעד ןגעק ןעווענ ןענַײז סָאװ ,ןטַארקָאמעד-:לַאיצַאס

 טימ טכַאמעג םולש קרַאמסיב טָאה רעטעּפש רָאי ייווצ טימ ;ןצערנ ןוֿפ רעקידנעעזטייװ ןעוועג

 -ץקעזעג:ןטסילַאיצַאס,) ןטסילַאיצַאס יד ןגעק ףמַאק םענעֿפָא ןיא סױרַא זיא ןוא ןקילױטַאק יד

 .(1891---1878 ןרֿפ

 ןבילברַצֿפ סקרַאמ ןוא ץערג ןענַײז ןעננווצַאב עכעלטֿפַאשדנַײרֿפ יד ףיוא טקוקעג טינ

 רַאֿפ שוח ןײק טינ טָאה רע זַא ,הדומ ךיז זיא ץערג :ןטייוװצ םעד רענייא דמערֿפ קיניײוועניא

 סנבעל ןנייא ןַײז זַא ןוא ,טקישענוצ םיא טָאה רענעי סָאװ ,-לַאטיּפַאק,, קרעווסנבעל !סקדַאמ

 ןוא .ןסערעטניא עכעלטֿפַאשנסיװ 'סקרַאמ ןוֿפ ץוחמ טַײװ טניל--עטכישענ עשידִיד יד--קרעוו

 ישיערבעה ןוא םישודיּפ יד טימ ?,*תלהק, ןנעװ ךוב שיטענעזקע ןַײז דָארג זַא ,זיא עװַאקישט

 עשיעדיא עסיוועג ַא טעז רע תמחמ ,ןסקרַאמ רַאֿפ קיסַאּפ רעמ רע טלַאה ,תורֿבס עשינָאלָאליֿפ

 ןוֿפ רבחמ םעד ןשיוװצ ןוא ,:טסילַאער ןטרַאה . םעד ,*תלהק. ןוֿפ רבחמ םעד ןשיווצ טייקכעלנע

 10 ,,,לַאנָאיצאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןוֿפ רעריֿפנָא ןוא *לַאטיּפָאק,

 רעװָאקירעשט .א
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 ,ןוא טנוזעג ןיא רענרע ןליֿפ ןביױהעגנָא ךיז טָאה סקרַאמ ?דַאק תעב ,ןרָאי רע70 יד ןיא

 ךירדירֿפ ןוֿפ פליח רעד קנַאד ַא ,עגַאל עלעירעטַאמ ןַײז ךיז טָאה ,טַײז רעטייוװצ רעד ןוֿפ

 יד ןיא ךיז ןלייה ןרָאֿפ ןָאדנָאל ןוֿפ רעמוז ןדעי טעמּכ רע טנעלֿפ ,טרעסעברַאֿפ ךס א ,ןסלעננע

 רערלווש ןַײז ןוֿפ ַײרֿפ ןעדועג זיא רע ןעוו ,טַיצ רעקיזָאד רעד ןיא .טנעניטנָאק ןֿפױא רעטרערוק

 טימ טֿפַאשטנַאקַאב ןריֿפרַאֿפ ןרענ ָאד רע טנעלֿפ ,טעברַא רעשידַארעטיל ןוא רעכעלטֿפַאשנסיװ

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןזַײרק ענעי ןוֿפ ןשטנעמ טימ סרעדנוזַאב ,טרָארוק ןוֿפ רעכוזאב עקילעֿפוצ

 עכלעזַא יב ןָאטעג הָאנה לעיצעּפס קיטנעק טָאה םיא .רוטַארעטיל ןוא טֿפַאשנסיוװ וצ תוכינש א

 ,"רָאטקָאד ןטיור, ןכעלקערש םעד ,םיא ןנעװ עדנענעל יד ןרעטשעצ וצ ןשינענענַאב עקילעֿפוצ

 רעדנצנעלג ַא .דנַאלשטַײד ןיא סרעדנוזַאב ,טרענריבעגנַײא טסעֿפ טַנצ רענעד וצ ךיז טָאה סָאװ

 ֿברקתמ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,ןשטנעמ יד ףיוא טכַאמענ ךעלטנייוװעג רע טָאה ,רעסעומשטימ

 .ינוא רעלסערב ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ רעד ,רעטנאקַאב ַא רענייא ַאזַא .קורדנַילא ןטוג א רעייז ,ןעוועג

 ןֿפָארטענ קילעֿפוצ ךיז טָאה סקדַאמ ןכלעוו טימ ,דניײרֿפ .א .וװ ר"ד רעקידעמ רעד ,טעטיסרעוו

 .מוא ןבילברַאֿפ זיא סָאװ ,םיא וצ ווירב ַא ןיא ?יּפשַײב םוצ טביַײרש ,דַאבסלרַאק ןיא 1876 ןיא

 סעד גנוצנענרע עביל יד טֿפַאשטנַאקעב עכילנעזרעּפ ערהיא טַאה רעבלעז רימ, ;טכעלטנֿפערַאֿפ

 .עבאה טכַאמענ ןענהיא ןָאֿפ סעקדעװ סערהיא םוידוטש םַײב רימ ךיא סַאד ,טכַארבעג סעדליוב

 ערעניא ערהיא סַאד ,ןעססַאלנערעװעג עדנלעכעֿפ סָאד ןוא סעננַאנמוא סערהוא טײקכילדניזרֿפ יד

 11 -ןעבַאנוצ ענעש דניז ,טקנעדעב טייהרעכלז

 9 ,16086166ג", טססזפ. טמ8 1601:0908 2622. טסמ 11. (414642. 1,510219 1871.

 דנַאב ַא סצערג שיזיוצנַארֿפ ןיא טצעזעגרעביא טָאה סע ה ש מ סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאפ 0

 סױרַא זיא ןוא ינש תיב ןברוה ןזיב םיאגומשח ןוֿפ הֿפּוקּת יד םורַא טמענ סָאװ ,ןט3 םעד) עטכישעג

 .(1856 ןיא

 ןַײרַא טֿפרַאװ סָאװ ,טײקנעגנוװצעגמוא עקידלכיײמש יד ןוא ךיז ןײגַאב רעַײא ןוֿפ טײקכעלדנַײרּכ יד 11

 .םָאגוצ רעגייש ַא ןעגַײז ,טײקרעכיז עטסקינײװעגיא ףעַײא 0 ןיא



 סקרַאמ לרַאק ֹוצ ץצרג ךירנייה ןוֿפ ווירב ַא 660

 ןטמיראב םעד טימ ןֿפַארטענ ךיוא סקרדַאמ ךיז טָאה ,דַאבסלרַאק ןיא 1876 רעמוז קידנעַײז

 קיטנָאק ײז ןשיװצ ךיז טָאה גנו דנרברַאֿפ עטסעֿפ ןײק .ץערנ ךירנײה טא ןשידרר

 רעקיצנייא רעד--טקרדדעג ָאד טרעוו סָאװ ,ןסקרַאמ וצ ןצעדג ןוֿפ ווירב רעד רעבָא .טלעטשעננילא טדנ

 טינ טזָאל--ןעננריצַאב עקיטַײזננעק ערעײז ןנעוו ןעגנַאנרעד זדנוא וצ זיא סָאװ ,טנעמוקָאד

 זיב ןעדועג זיא ,ןטייווצ ןֿפוא רענייא טכַאמענ ןבָאה ייז סָאװ ,םשור דעד זַא ,קֿפס ןייק רעביא

 ןה ןוא ןצערג ןוֿפ עיֿפַאדנָאיב דעד רַאֿפ ןה קיטכיוװ זיא ווירב רעקיזָאד רעד .רעקיצנינ ַא רָאג

 עכעלטנֿפערַאֿפמוא עיצקעלַאק רעד ןיא ןענוֿפעג רימ ןבָאה ווירב ןוֿפ לאנינירַא םעד .ןסקרַאמ ןוֿפ

 זיא סָאוװ ,יטרַאּפ רעשיטַאדקָאמעד.לַאוצָאס רעשטַיד רעד ןוֿפ וויכרא םעד ןיא ןס;רַאמ וצ ווירב

 .זירַאּפ ןיא טציא ךיז טניֿפענ ןדא ןיקרעב ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגסױרַא שינערעקרעביא:דעלטיה רעד ךָאנ

 ענַײז ןוא יטקַא טינ ןצנאגנ ןיא ןעװעג ןבעל ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא ןיא זיא ץערנ

 ןעװעג זיא רע סָאװ ,טקַאֿפ רעד .טנַאקַאבמוא ןבילבעג ןענַײז ןעגנונייצרעביא עשיטילָאּפ

 רעד זַא ,ןַײז וצ סֿפוּת ןֿפלָאהעג רעכיז םיא טָאה ,רעקיטילַאּפ ןייק טינ ןוא רעקידָאטסיה א

 ןיא גירק.רענריב רעד) ,186 0161 103 1מ 1:24מ06" ןסקרַאמ ןוֿפ טעלפמַאּפ רעטמירַאב

 בייח דלוּכ ןוֿפ קסּפ.ַא זיא ,ווירב ןוֿפ בייהנָא ןיא ץערנ טנָאמרּעד םיא ןנעװ סָאװ 12,(ךַײרקנַארֿפ

 .ילָאּפ ענעגייא ענַייז ןענַייז רעבָא ייברעד ."עטכישעג:טלערו רעד ןוֿפ ןידה:םוי ןכעלקערש םענוֿפ

 טקירד רע יװ ,"םיקידצ, עקינייוו יד ןוֿפ םענַײא--ַאטעבמַאג ןוֿפ דצ ןֿפױא סעיטַאּפמיס עשימ

 --ךּפיהל רַאנ ,ּפָא טינ טכאװש םשנסיוא רעקיזָאד רעד .לַאסרעװ ןוֿפ םודס םעניא ,סיוא ךיז

 ,לירטרוא םעניימענלט ןַײז ןוֿפ טיײטצב םעד רעמ ךָאנ טקדצטשדַאֿפ

 :ןטארקָאמעד:לַאיצַאס עשטַײד יד ןנעוװ גנוניימ ןַייז ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ רָאג זיב

 קרַאמסיב סָאװ ,"ףמאקדוטלוק, םענוֿפ ענַארֿפ רעד ןיא ננולעטש עשלַאֿפ יד רָאֿפ יז טפרַאװ דע

 ןוֿפ רעננעהנָא יד---ןענַאטנַאמַארטלוא , יד (! רוטלוק ןוֿפ טשרמולּכ ןעמָאנ ןיא) טרעלקרעד טָאה

 ,רנאלשטירד ןיא ןזיירק עשיליוטַאק יד טניימ סָאד ,טכאמ רעטצענעדנאבמוא רעכעלסּפיוּפ רעד

 רעקירָאטסיה ַא יװ :רעקיטילַאּפ רעד יוװ ,רעקירָאטסיה רעד דעמ ןצעדג ןיא רעדיװ טדעד ָאד

 עטצעל רד ןרֿפ עטכישעג רעד ןיא טָאה סע סָאװ ,עלַאר ערענָאיצקַאער יד טנכייצעגסיוא רע ןעק

 דענרעדָאמ רעד ןופ םיאנוש עטסערדג יד ןוֿפ רענייא ,םזיצילױטַאק רעד טליּפשעג רעטרעדנוהרָאי

 רעד ןנעק ףמַאק ןַײז ןיא ןקרַאמסיב ןציטשוצרעטנוא טײרנ רע זיא רַאֿפרעד ןוא ,עיצַאזיליוווצ

 רעבירעד ןוא דמערֿפ ןיטולחל םיא זיא ףמַאק ןשיטילַאּפ ןוֿפ קיטקעלַאיד יד .ךריק רעשילױטַאק

 .רַאֿפ רָאנ ןבָאה םזיצילױטַאק םעד ןֿפמעקַאב ןוֿפ ןדָאטעמ סקרַאמסיב זַא ,סֿפוּת טינ רע זיא

 ןנעק עיצדזָאּפָא עֿפדַאש יד ,טרעקרַטֿפ ,זַא ןוא *ןענַאטנַאמַארטלוא . יד ןוֿפ עיציזָאּפ יד טקרַאטש

 .ןקילוטַאק לד ןוֿפ העּפשה יד ןַײז וצ רֿבונ ןֿפלָאהעג יז טָאה ןטסילַאיצָאס יד דצמ ףמאק ַאזַא

 .ךריק רעשיליוטַאק רעד וצ טרעהענ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ףםיוא ןרענָאיצקַאער

 .שיסור םוצ ננולעטש 'סקרַאמ ענונב תוקֿפס סצעדג ךיוא ןענַײז טנאסערעטניא רעייז

 רעבמעטּפעס-טסוניוא ןיא ,דַאבסלרַאק ןיא עמעט רעד ףיוא סעומש רעײז .טקילֿפנַאק ןשיקרעט

 סָאװ ,המהלמ רעשיקרעט:שיברעס רעד ןוֿפ ךָארבסיוא ןכָאנ דלַאב דָארנ ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,6

 .רַאֿפ .1878--1877 ןוֿפ חמחלמ רעשיסור:שיקרעט רערעטסנרע ליֿפ רעד וצ נָאלָארּפ א ןעוועג זיא

 טקנוּפדנַאטש *סקדַאמ טימ רעטנעענ ךיז טנע:ַאב ןעמ ןעוו ,רָאנ ןעמ ןעק גנוניימ סצערג ןייטש

 םעד ןיא ןסנצש סדנַאלסוד טצַאשעג קירעדינ רעײז טלָאמעד טָאה סקרַאמ .ענַארֿפ רעד ןיא

 :ענָאלק רעד ;ןלעיצנַאניֿפ ןֿפױא ןה ,טיבעג ןשירעטילימ ןֿפױא ןה--טקילֿפנָאק ןקרדנעײטשרָאֿפ

 ןנרָאזַאב םַיײב ןטנארנעטניא יד ןוֿפ תוֿבנג עקידאדומ יד ,ןצנַאניֿפ עשיסור יד ןופ ֿבצמ רעקיד

 ןופ ןעננולדנַאה יד זַא ,וצרעד ןריֿפ ,גנוניימ :סקרַאמ טיול ,זומ ץלַא סָאד--המודכו ײמרַא יד

 לַאמ ןטס25 םענופ ןסלעגנע דצ ווירב ןַיז ןיא סיוא ךיז טקירד רע יװ) ןלעװ ננורינגער רעשיסור רעד

 ַאּפָארירא ןיא ייקריט רעד םעד וצ סלַא ,עזיוה וצ סעמישזער סעדהיא ךורבֿפױא םוצ רעמ, (6

 .רעד טרעװ ריא ןגעװ סָאװ ,ץנערעֿפנָאק יד .יןענַארטײב עריטנעװדַא עגיטרעוונענעג יד ךרוד
 ןיא תוכולמ-סיורג סקעז יד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק-ןרָאדַאסַאבמַא יד זיא ,ווירב סצערנ ןיא טנָאמ
 -יטלוא ןַא גנודינעד רעשיקרעט רעד טלעטשעג 1877 רַאונַאי ןיא טָאה עכלעוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 טעג בי עה = 1: א ןפא טי

 ,(ענונָאק רעזיר.פ רעד ןגעװ) 1871 ןָאדנָאװ 2
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 ןיא גנורעקלעֿפַאב עכעלטסידק יד ןקיטכעדַאבכַיײלנ ןוֿפ םרָאֿפעד יד םּכיִת ןריֿפכרוד ןנעוװ םוטַאמ

 :עלָאר עטלּפָאט א טליּפשעג דנַאלננע טָאה ץנערעֿפנַאק רעד ףיוא .העשיקרעט רעד טימ דיקרעט

 ַײברעד רעבָא ,סעמרָאֿפער עכלעזַא ןוֿפ טייקיטיינ רעד טימ ןעוועג םיּכסמ ּפיצנירּפ ןיא טָאה רז

 טינ ךיוא טָאה רע םנה ,םוטַאמיטלוא םוצ ןענַאטשענוצ טינ רָאדַאסַאבמַא רעשילגנע רעד זיא

 --ןעמונעגנָא טינ ,טנַאקַאב לװ ,םוטַאמיטלוא ןקיזָאד םעד טָאה ַײקרעט .םיא ןנעק טריטסעטָאדּפ

 ."טרימצלב ךיז טָאה ץנערעֿפנָאק יד, : רעטרעוו ענַײז ןיא זמרמ ץעדג זיא םעד ףיוא ןוא

 ,ַארָאנָאעלע רעטכָאט 'סקדַאמ וצ טדנעװענ זיא סָאװ ,ווירב ןוֿפ ץאזּפא רעטצעל רעד

 רעד .ןבעל-עילימַאֿפ יסקרַאמ ןיא דָאזיּפע םענעטכולַאב קינייװ רעייז םעד םיוא ןַייש א טּפראוו

 זירַאּפ ןוֿפ ןֿפױלשנַא וצ ןעגנּוװצעג ןעוװעג זיא סָאװ ,(1901--1839) ערַאנַאסיל .ס .ּפ רַאנומָאק

 ןרָאי רע70 יד ןיא טָאה ,ענומָאק רעד ןוֿפ טַױצ רעד ןיא ןעלקיטרַא ערענָאיצולַאװער ענַַיז רַאֿפ

 זיא ,ןרַאנומָאק:ןטנַאדניפע ערעדנַא עלַא יו .טנַארנימע דעשיטילָאּפ ַא יו ןָאדנָאל ןיא טבעלענ

 רעיײז ֿבורקב ךיז רע טָאה ַאד .זיוה יסקרַּאמ ןיא ןרָאװענ ןעמונענֿפױא םערַאװ רעייז עדָאנַאסיל

 רעד ןיא יז טָאה'מ יו ,'יסוט., רעדָא) ארָאנָאעלע רעטכָאט רעטסננוי !סקראמ טימ טדנַײדֿפַאב

 םעד וצ ןעוועג הטונ זיא ַארָאנָאע2 .ןענעכדש ריא וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא (ןֿפורענ םייה

 גונעג ןײק טינ זיא ערַאנַאסיל זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ;ןנעק ןעוועג זיא סקרַאמ רעבָא ,ךודיש

 טינ ,גנוניימ ןַײז טיול ,זיא ןוא טעברַא רעכעלדנירג וצ קִיעֿפ טינ זיא רע זַא ,שטנעמ רעטסנרע

 ענַארֿפ יד תעב ,1873 ןיא .רעטכַָאט דעטסטבילַאב ןַײז ןוֿפ ןַאמ רעד ןרעװ וצ ןעוועג טרעוו

 :ַאסיל זַא ,יַאנתב רָאנ ןעווענ םיּכסמ סקרַאמ טָאה ,טלעטשענ טסנרע ךיז טָאה ךודיש םעד ןנעוו

 דנענריא ןַאמ סָאד ןוא יז ףור ןייז סלא רעסעב רע סַאד ,עבענ ןעזַארֿפ טאטש עזַינװעב , עראנ

 עדַאגַאסיל זיא יַאנּת ןקיזָאד םעד בילוצ עקַאט .-ןעסַאלרעֿפ וצ ןהיא ףיוא ךיז ,עבַאה טכער ןירא

 ןוֿפרעד טַאטלוזעד דעד ןוא ,טעברַא רעשירארעטיל דעטסנרע רַאֿפ ךיז ןעמענ וצ ןעגנּווצענ ןעדועג

 ןטשרע םוצ זיא סָאװ 13/1871 ןוֿפ ענומָאק דעד ןוֿפ עטכישענ יד, ךוב טנַאקַצב ןַיײז ןעוועג זיא

 עטסקיטכיו יד ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא רעטעּפש זיא ,1876 ןיא לסירב ןיא סױרַא לָאמ

 סָאד .טיבעג םעד ףיוא קרעװ עטסעב יד ןוֿפ ענייא םויה דע ךָאנ זיא ןוא ןכַארּפש עשִועּפַאריײא

 עניײז טיול זַײוװלײט ,ןסקרַאמ ןוֿפ העּפשה רעטקעריד רעד רעטנוא ןרָאװענ ןבירשעננָא זיא ךוב

 לָאז ךוב סָאד ,רַאֿפרעד טגרָאזעג ךיוא טָאה סקדַאמ .המּכסה ןַײז ןעמוקַאב טָאה ןוא ןזַײװנָא

 רעסיוועג א .טרעסעבענסיוא ןײלַא גנוצעזרעביא יד טָאה ןוא ,שטַײד ןיא ןרעװ טצעזענרעביא

 סע .ןצערגנ טקישעגוצ סע טָאה רע סָאװ ,ווירב ןוֿפ ןעעז רימ יװ ,זיא גרָאז ?סקדַאמ ןוֿפ זַײװַאב

 : ךוב ןַײז ןוֿפ טולעמ יד ןסקרַאמ ןעקנַאדרַאֿפ וצ טָאה ערַאנַאסיל זַא ,טינ קֿכס ןיײק רָאנ זיא

 טאהעג טינ ןיוש טָאה רע תעב ,ןבעל ןקידרעטַײװ ןַײז ןוֿפ רָאי 25 יד ןוֿפ ךשמ ןיא ,רעטעּפש

 ןביױהענֿפױא טינ טעברַא רעשירַארעטיל ןַייז ןיא ערַאנַאסיל ךיז טָאה ,רעריֿפנָא-רעֿפלעהַאב אזא

 ,גלָאֿפרע טַאהעג טָאה ךוב סָאד םינּפ לֹּכ לע .קיטסיצילבוּפיסננוטַיוצ רעקיסעמלטימ ןוֿפ רעכעה

 רע זיא 1876 ףוס ןוא--טלעטשענוצ *עזײװעב . עטרעדָאֿפעג ןסקדַאמ ןוֿפ יד טָאה ערַאגַאסיל

 רעד זַא ,ןטלַאהעג טציא זיב ןבָאה ןֿפַארנָאיב 'סקרַאמ .ןתה סַארָאנָאעלע ןרָאװענ לעיציֿפָא

 םעד ןנעוװו :םיֿברוקמ יסקרַאמ ןוֿפ זיירק ןגנע םעניא רָאנ ןרָאװעג טנּטקַאב זיא טקַאֿפ רעקיזָאד

 רערעטלע יא ןוֿפ רעטומ רעד וצ יױרֿפ יסקרַאמ ןוֿפ--ווירב ןייא ןיא רָאנ טנָאֿבדעד טרעדד

 טלייטעגטימ ךודיש םעד ןגעװ טָאה ןעמ זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד טציא .עננַאל .ש ,ןַאמ סרעטכָאט

 .רָאנ ךודיש םעד ןוֿפ זיא דעבָא םוס לּכ םוס ...ץעדנ יֿפָארּפ יװ ,ןט:ַאקַאב ןקילעֿפוצ אזא וליֿפַא

 רעבָא זיא ךַאז ןייא .טרעלקעגֿפױא טינ טציא זיב ךָאנ ןענַײז ןוֿפרעד תוביס יד ;ןרָאװעג טלנ

 14.ךודיש םעד ןוֿפ רעננענ ַא ןבילברַאֿפ ןוא ןעוועג סקרא8 זיא ןבעל ןַײז ןוֿפ ףוס ןזיב :טנטקַאב

 יקסועיַאלָאקינ .ב

 13 ת. 5. 11592398/ץ, 1115601/6 46 14 (סזמזמטמס 06 1871.

 יז טָאה 1898 ןיא ;גנילעװע רעדנעלגנע ןטימ טַאװעג הנותח רעטעּפש טָאה סקרַאמ ַארָאנָאצללע 4

 ,ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז
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 :בנוצעזרעביא

 ,77 *רּבעֿפ ןט1 םעד ,עלסערב

 ! דנַײרֿפ רעטרעענ ךיוה

 םיכלמ יד ןוֿפ ןטצעל םעד--ךעדברַאֿפ ןטסערג םעד ןעננַאנַאב וליֿפַא טלָאװ ריא ןעוו ןוא

 ךיוא ךַײא ךיא טלָאװ ,םינהּכ יד ןוֿפ ןטצעל םעד ןוֿפ םירעדענ יד םיוא ןעגנַאהעגֿפרוא טאהעג

 רעדליב עטנעלעגירב יד ,וירב רעַײא טֿפױקעגדעטנוא ךימ ןבָאה קרַאטש רוזַא--ןעוועג להומ

 ךָאנ זיא סָאװ ,דײרֿפ סיורג טימרעד טֿפַאשדַאֿפ רימ טָאה ריא ,ָאי 1?.ןטֿפירש עטצעשעג לד ןוא

 סעיֿפַארגָאטָאֿפ ערייב יד .ךַײא ןוֿפ העידי א םיוא ןטרַאװ ןגננַאל םעד ךרוד ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ

 .רשבסלרַאק ןיא טֿפאשטנַאקַאב רעזדנוא ןוֿפ טַײצ עצרוק םנה ,עמענעגנָא רד רדסּכ רימ ןענָאמרעד

 .רַאֿפרעד קנַאד ןַײמ עדייב ןָא טמענ

 ,ארומ בָאה ךיא ןוא ,םוידוטש ןטסנרע ןוא ןכעלריֿפסיוא ןַא טרעדָאֿפ +לָאטיּפאק. רעלא

 ןעייל 16,486 סנטג| שּפז" ערושָארב יד ,טרעקרַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ ןוֿפרעד סָאװ קיניײװ לעװ ךיא זַא

 טנָאז ריא תעב ןוא ביוא-- ,08/158 21| {ץטומ, 6/61581165 21| 116717 .הָאנה סיורנ טימ ךיא

 יענסיורַא טלָאװ עטכישעג:טלעוו רעד ןוֿפ ןידה:םוי רעטצעל רעד יװ יױזַא ,ןעמ טליֿפ ,סָאד

 ןיא ןזָאלרעביא םיקידצ ףניֿפ ךָאד טעװ ריא רעבָא .ֿבייח ולוּכ ןוֿפ קסּפ ןקיזָאד םעד ןנָארט

 טָאד ןענעיילכרוד רעירֿפַא רעבָא ליו ךיא !ןעמעננַײרַא ךיוא ןַאטעבמַאנ ריא טעװ + לַאסרעוו

 .םיטרּפ ךס ַא ךָאד טלַאהטנַא סָאװ ,ערטגַאסיל ןוֿפ ךוב

 סיײװ ךיא .טײהננעלרַאֿפ ַא ןיא טכַארבעג םונּתמ עמענעגנָא יד טימ רעבָא ךימ טָאה ריא

 ןוֿפ טלַאהניא רעד .גנוקיטינרַאֿפ א יו ןנײלרָאֿפ 1500618 סצנת18 ענַיימ ןוֿפ ךַײא ךיא ןעק סָאװ ,טינ

 טלָאװ םינּפ לּכ לע .טנָאזירָאה רעַײא ןוֿפ ץוחמ טַײװ טיײוו טניל עטכישעג רעקידנעב-ףלעזוצ ןילמ

 ,רבחמ ןַײז תמחמ . 8 טס46 קס;4662/ ןעוועג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא !פ"תלהק, ןנעװ טעברַא ןַיימ

 ילמיה ןוא רעשיטסַאטנַאֿפ ַא ןטימ ןיא טסילַאער רעטרַאה א ןעווענ זיא ,םיא ײטשרַאֿפ ךיא יו

 יד עקידנריטסיסקע לַאער יד זַא ,רָאלק ןנָאז וצ טַאהענ טומ םעד טָאה ןוא טלעװ רעקידנקוק

 קירוצ רָאי 1900 טימ ךָאנ טָאה ןוא ,טלערו ענע עקידקֿפס יד יוװ רעקיטכיוװ זיא ט לע'וװ

 {קרעװ םעד וצ} שוריּפ ןַײמ ןוֿפ טסקעט רעד ןעוו 2166 14 6021/6 גנוריטיליבאעד יד טקידיײדּפענ

 ביוא ,דנַײרֿפ רעֿבושה ,תמאב !שִיערבעה טימ טשימענרעביא קרַאטש יױזַא ןעוועג טינ רָאנ טלָאװ

 רבחמ םוצ ןנעװ סערעטניא ןוֿפ רָאנ וליֿפַא ןַײז לָאז ,ןעז וצ ךוב סָאד קשה לסיב א טָאה דיא

 .ןקוש וצ ךַײא סע סיײרֿפ א דימ רַאֿפ ןעוועג סָאד טלָאװ ,שוריּפ ןוֿפ

 ,ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןגעװ ךוב סערַאגַאסיל ןוא *לַאטיּפַאק, םעד :טנײמעג

 ,ריֿפנַײרַא עז ,(צנומָאק רעזירַאּפ רעד ןגעוװ) "גירק-רעגריב רעד,

 / ."רקש ולֹוּכ זיא לַאסרעװ ,תמא ולֹוּכ זיא זירַאּפ,

 .קרעװ עלַא 8

 .1871 סױרַא ,"תלהק, וצ שוריּפ ןוא גנוצעזרעביא סצערג

 ,ךעלטירטוצ ןעװעג ךַײא טלָאװ 20

 ,רמוח ןוֿפ 1



 סקרַאמ לרַאק וצ ץערג ךירנַײה ןוֿפ ווירב ַא 64

 .טנַא דַאבסלרַאק ןיא רימ טָאה ריא סָאװ ,ןטַיײז עכַאװש סדנאלסור ןגעוװ גנוניימ רעיא

 עזרעב יד וליֿפַא !דנַאש א רַאֿפ סָאװ .ןרָאװעג טקיטעטשאב ןטקַאֿפ יד ךרוד ןכב זיא ,טלקיוװ

 ,רעבָא טכוד רימ 22?ץנערעֿפנָאק יד ךיז טָאה טרימאלב יו ןוא .טכַא ןיא טינ רעמ ןיוש יז טמענ

 .עלָאר עקירתרעיבצ א טליּפשעג ייברעד טָאה ?2?ןָאיבלַא זא

 יז .סעיטַאּפמיס ערעײא ןטסילַאיצַאס עשטיײד ערעזדנוא ןענידרַאֿפ יצ ,טינ סייוו ךיא

 יד טימ ןדנובראֿפ ךיז ןבָאה ייז ה"ד ,לװַײט ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבענענרעביא שיטקַאֿפ ךיז ןבָאה

 טַײז רעד ןוֿפ הנּככ יד ןעווצנײא טינ שירַאנ נונעג רעדָא ןכב ןענַײז ייז 2:,ןענַאטנָאמארטלוא

 .תורצוא עקיזָאד יד ןַײז וצ ֿבירקמ זָאלּפיצנירּפ גונענ רעדָא ,רוטלוק ןוא טײהַײרֿפ רעד רַאֿפ

 .ליור םעד ןּוא ור רעד רַאֿפ הנכס א ןענַײז סָאװ ,םיאנוש ייוװצ ןארַאֿפ ןענַייז ,גנוניימ ןיימ טירל

 ןופ דנַײרֿפ יד ןוֿפ ןרעװ טּכמעקַאב ןֿפרַאד עדיײב .םזידאטילימ רעד ןוא ןטווזעי יד--,דנאטש

 טלענ ןטימ ןטעברא עקירעמַא ןיא ןטארקַאמעד יד זַא ,טנַאקַאב רעכיז זיא ךילא .עיצַאזרלרוװיצ

 25,ןטררזער ןרֿפ

 ןיא ןרוש רעכיז טייז ריא .ןבירש וצ ךַיײא 2ף,ןילַײרֿפ עביל ,רימ טביולרעד תוס םוצ

 תמאב ךַײא ףראד ןעמ !גנומיטש עכעּפקילנ רעַײא ןוֿפדעד ? הלּכ ַא ןעוועג םייהענ דַאבסל?רַאק

 ןוא ליטס ,סוֿפ ןוא טנַאה טָאה עראנאסיל ןרעה ןוֿפ ךוב סָאד .ןתח אזא טימ ֿבוט:לזמ ןבענּפָא

 ךיוא דיא טמוק .רעדעדרַאֿפ א ןוֿפ ןטרעשַאב רעַײא סורג ַא ,ךייא טעב ךיא ,רעביא טינ .קנַאדעג

 וצ טרָאד -עדיװ ךיז םיא טימ ףָאה ךיא לַײװ !צּפַאּפ רעיײא טימ םעניױא ןיא רעמוז םעד

 רעיא ףדוא קרדוצ טרעֿפטנע ןילרעב ןיא ?/ןוז ןַײמ .ןלעֿפ טלָאז ריא ןלעװ טינ טלָאװ ןוא ןֿפערט

 .סורנ ןכעלד;ירֿפ

 טֿפַאשדנַײרֿפ ןּוא ץרא ךרד טימ

 .ץ ע ר נ רעיא

 ,1877 רַאונַאי ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ץנערעֿפנָאק-ןרָאדַאסַאבמַא יד 22

 .דנַאלגנע :טנײמעג טרעװ 23

 .סּפױּפ ןוֿפ טכַאמ רעטצענערגַאבמוא רעד ןוֿפ רעגנעהנָא 4

 ןוֿפצ ןשינַאקילבוּפער םעד ןשיװצ ןטַאטש עטקינײרַאֿפ יד ןיא גירקרעגריב רעד טנײמעג טרעװו 5

 יד ןטכענקרַאֿפ רַאֿפ ןטָארטעגסױרַא ןענַײז ןטַארקָאמעד יד תעב ,(1805--1801) םורד ןשיטַארקָאמעד ןוא

 .רָאלק טינ זיא ,ןטִיוזעי יד ןבָאה טנעקעג וצרעד ןבָאה תוכַײש ַא רַאֿפ סָאװ ,סרעגענ

 .ריֿפנַײרַא עז ;ַארָאנָאעלע ,רעטכָאט ערעגנַיי 'סקרַאמ טנײמעג טרעװ 26

 ,ה"צד ,לז ַײמ .י ר"ד ל"ג5 ;ןוז ַא סצערג ,רעקיזיֿפ רעטנַאקַאב רעד טנײמעג אמתסמ טרעװ 7
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 - הכרה יא לייט
 גת : ר

 (1671) תוצרא עברַא דעװ סקנּפ םענוֿפ טַאלב

 ָאװַיי םַײב ױיכרַאיװָאנבוד םענוֿפ

 (667--066 יז וצ)
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 (1671) תוצרא עברַא דעװ סקנּפ םענוֿפ טַאלב

 ָאװַיי םַײב װיכרַא-װָאנבוד םענוֿפ

 (66/ יז וצ)
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 (1708) סקנּכ רעװַאלסישטמַא םענוֿפ

 ָאװַיי םַײב וויכרַאיװָאנבוד םענוֿפ

 (668 'ז וצ)





 סקרַאמ לרַאק ןגעװ סעה השמ

 דלָאטרעב וצ טבַײרש סעה ּווו ,ווירב לייט םעד ןוֿפ גנוצעזרעביא עשידיי יד ָאד ןבינ רימ

 םעניא ,שטייד ןיא ווידב 'סעה ןביוא עז) סקדַאמ ןננוי ןטימ שינענענַאב ןַײז ןנעװ ןכַאברעיוא

 :(ןלעק ןוֿפ ,1811 רעבמעטּפעס ןט2 םענוֿפ וירב :יקסװעיַאלָאקינ .ב ןוֿפ לקיטרא

 טציא רעהענ סָאװ ,ןשטנעמ ַא םימ ָאד ךיז ןענעקַאב וצ ןבָאה האנה רעייז טסעװ דד. ...

 זיא סָאד ...טנעצָאד ןרעװ ֿבורקב טעװ רע ּוװ ,ןָאב ןיא טבעל רע םנה ,דנַײרֿפ ערעזנוא וצ

 דָארג ךיז געװַאב ךיא םגה ,קורדנַײא ןטנַאזָאּפמיא ןַא רימ ףיוא טכַאמ סָאװ .,גנונַײשרעד א;

 ןקיצניײא םעד רשֿפא ,ןטסעדנ ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ טײרג ַײז ,ץרוק .טיבעג ןקיבלעז םעניא

 טעװ רע ןעװ ,ֿבורקב טעװ סָאװ ןוא טציא טריטסיסקע סָאװ ,ףָאסָאליֿפ ןכעלטננױײא

 יד ךיז וצ ןעיצוצ ,(עדדעטַאק רעד ףיוא ךיוא יװ ,רוטַאדעטיל רעד ןיא) ןטערטסיױרַא ךעלטנֿפע

 .ָאליֿפ ןַײז טיול ךיוא יװ ,ךָאנ ץנעדנעט ןַײז טול ,רעבירַא טנַײטש רע .,דנַאלשטַַײד ןוֿפ ןקילב

 עטצעל סָאד ןוא ןכַאברעַײֿפ ךױױא רָאנ ,ןסיורטש זיולב םינ ,יוב ןקיטסַײנ שיֿפָאס

 טלָאװ ,קינָאל ןנעװ טנעײל רע ןעװ ,ןָאב ןיא ןַײז טנעקעג ךיא טלָאװ ! ךס ַא רעײז טַײטַאב

 רַאֿפ ןשטנּוװעג קידנעטש רימ ךיא בָאה ןשט:עמ טזַא .רערעהוצ דעטסקיסַײלֿפ ןַײז ןרָאװעג ךיא

 רעד ןיא ןיב ךיא ץראה םע ןַא רַאֿפ סָאװ ,ךיא ליֿפ טציא טשרע .עוֿפָאסָאליֿפ רעד ןיא רערעל א

 !ןענרעל ךָאנ סעּפע ךיוא טציא לעװ ךיא ! דלודענ--דעבָא .עיֿפָאסָאלוֿפ רעכעלטנגייא

 וצ ֿבורק סנטסכעה) ןַאמ רעננוי ץנַאנ 8 ךָאנ זיא--טָאנּפָא ןַײמ טסייה יוזא--סקרַאמ ר"ד

 .סיוטש ןטצע9 םעד ןבעג קיטילָאּפ ןוא עיגילער רעכעלרעטלעלטימ רעד טעוװ רע ןוא 24(רָאו 4

 ,ָאסור רָאֿפ ךיז לעטש ;ץיװ ןטסקידַײנש ןטימ טסנרע ןשיֿפָאסָאליֿפ ןטסֿפיט םעד טדניברַאֿפ רע

 ייר א ר ַא 8 גָאז ךיא---ןָאזרעּפ ןייא ןיא טקינײארַאֿפ לענעה ןוא ענייה ,נניסעל ,ךַאבלָאה ,רעטלָאװ

 . ןסקרַאמ ר"ד ריד וטסָאה טָא--ןצלָאמשרַאֿפ טינ ןוא ט קינ

 .1818 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סקרַאמ לרַאק 26
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 װ

 (1671) תוצרַא עברַא דעװ סקנּפ םענוֿפ תונקּת ייווצ
 רעוװ סקנּפ םענוֿפ רעטעלב ענערָאװענ לוצינ עכעלטע יד ןוֿפ םתונקּת ייווצ ָאד ןעננערב דימ

 ןוֿפ רעבידא טציא ןענַײז רעטעלב עקיזָאד יד ; ןרָאװענ ןלַאֿפרַאֿפ ותעשב זיא סָאװ ,תוצרא עברַא

 ןבָאה (700--699 יז) -ןטֿפירש עשירָאטסיה. דנַאב ןטשרע ןיא .ָאװְיי םוצ וויכדַא סווָאנבוד .ש

 רימ ןעגנערב טציא ,דעטעלב עקיזָאד יד ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,םיזודּכ ייווצ טקורדענּפָא דימ

 טימ ,(1671) בילת-אילּת ןרָאי יד ןוֿפ ,וַאלסָאדעי ןוֿפ ךיוא ןעמַאטש סָאװ ,תונקה ייווצ ייז ןוֿפ

 / גיבירשעגנינרַא ןענַייז ליז ווו ,ןטריז ייווצ יד ןוֿפ עיצקודָארּפעד א

 ייווצ ןשיווצ ךַאמּפָא ןוא ֿבתּכ רעדעי לטב טכַאמ -םירתס תליגמ רוסיא, הנקח עטשרע יד

 ןרָאװענ טכארבעגריֿפ טינ זיא סָאװ ,םינינע ערעדנַא עלַא ןיא ןה ,ןכַאזטלענ ןיא ןה ,םידדצ

 ייז ןוֿפ ןוא תוצרַא 'ד יד ןוֿפ םינבר ןוא םיניהנמ יד רַאֿפ רעדָא ,ןיד:תיב ןוא ֿבר ַא רַאֿפ

 : 2,ןרָאװענ טקיטעטשַאב

 לָאמ ייווצ ןעלמאזרַאֿפ ךיז טנעלֿפ תוצרַא יד דעװ רעד .הנקּת עטייווצ יד זיא רעקיטכיוו

 טייורצ ַא ןוא ,ץינמָארג דירי ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,חסּפ רַאֿפ ןיל בול ןיא לָאמ ןייא ; רָאו ןיא

 ןעגנוציז יד ךיז ןגעלֿפ טֿפֶא) הנשה:שאר רַאֿפ װאלס ָא דעי טָאטש רעשיצילַאג רעד ןיא לָאמ

 ףךרעל) ב"לת ירשה ניי ןוֿפ ,הנקת רעקיזָאד רעד טיול .(הנשה:שאר רעביא זיב ןעיצרַאֿפ ָאד

 רעמ ךיז ןעלמַאזדַאֿפ וצ טינ סולשַאב ַא ןעמונעגנָא דעװ רעד טָאה ,(1671 רעבמעטּפעס

 טָאה'מ סָאװ ,הנקת רענעמונעגנָא רעירֿפ ַא םיוא ַײברעד ךיז טֿפודרַאֿפ וא װַאלסָארעי ןיא

 זיא ןוא -לקלוקמהו הנכסה םוקמ.,ַא זיא ווַאלסָארעי סָאװ ,זיא וויטָאמ רעד .ןעוועגנ רֿבוע ריא ףיוא

 זיא סָאד .טרָא רערעכיזמוא ןוא דעכעלרעֿפענ ַא טניימ סָאד ,:תולושכמ, ןוא *תוביס, וצ לולע

 רעד ,ןיקצינלעמכ ןוֿפ ןברוח םעד ךָאנ ,טעטש עשיליוּפ יד ןיא טיײצ רעקיורמוא רעד ןיא ןעוועג

 ןוא ןרָאװעג ֿבורח ןענַײז תוליהק עשידִיי ךס ַא ןעו ?,המחלמ רעשיקרעט ןוא רעשידעווש:שיסרר

 ךיױא רעבָא זיא הנקּת עקיזָאד יד .ןרָאװענ טלעטשעגנַײא טינ ךָאנ זיא דנַאל ןיא טייקרעכיז יד

 ,עבלעזא ךס ַא םוצרא 'ד דעװ ןוֿפ ןטקַא יד ןיא רימ ;ֿפערט יױזַא :ןרָאװעג טיהעגּפָא טינ רעטעּפש

 4,1690--1076 ןרָאר יד רַאֿפ ,וַאלסָארעי ןוֿפ רעדיוװ ןעמַאטש סָאװ

 ֹא

 .לוטיבו ןם}י"הםס הלינמ רוסיא

 ייפא ןוממבש רבד ןה םלועב םדא םושב ענונה בחכ לכ ונייהד ,םירתס תלינמ

 רבדל לכוי הפהש המ לכמ ןינע םוש וא דובכ תקולח וא דובכ רדעה וא ,הטורפ |וּפיפא}

 ָאד רעבָא ,(4 'ב) -ַאידיּפָאלקיסנע שֵיושזד, רעד ןיא טריצודָארּפער ןעװעג לָאמַא ןיוש ןענַײז ײז }1

 .ײז ןוֿפ טסקעט םעיונעג םעד ּפָא רימ ןקורד וצרעד ןוא לַאניגירָא ןוֿפ ײז רימ ןריצודָארּפער

 רעד טמוק ריא רַאֿפ ;(עיֿפַארגָאטָאֿפ עז) 111 'ז רעד ןטימ ןיא ןָא דיז טבײה הנקּת עקיזָאד יד 2

 .ןריצודָארּפער וצ יז ןָא 702 יז ,1 *1 *ןטֿפירש 'טסיה, יד ןיא טקורדעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,זורּכ ןוֿפ ףוס

 .11 ירַאּפ ,8 'ב ,(שטַײד) קלָאֿפ ןשידַיי ןוֿפ עטכישעג:טלעװ ,װ ָאנבוד .ש ל'גֿפ 3

 .(עיצקעלָאק רעניטקיט רעד ןוֿפ ןטקַא) 186--83,.178 יז ,1912 ,םמק. ס18ק/88" ל*28 4
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 ,ֿבר הזיא ינפב ןה ןיד דחיב ודמע אל םהה יידדצחו ,'ידדצ ינש ןיב רברמח בושהל בלהו

 א5 רשא א"דד {קדצ ירומ} צ"מ ינבר וא ןפוצרא 'ד) א"ד ינזור וא :'יניחנמ וא ד"ב וא

 בחכה יזא ,'ימדוקה 'יפדב ראובמכו ,{!ןינקספ ןושל (אוהה בתכב) אוהה בתכב םבתכנ

 בתכהו ,רבשנה סרחכ ?טובמו ?טב אוהה בתכה ,רומג ןיד קספ חסדנ וב בתכנ אל רשא אוהח

 דימ ןידב אוהה בתכה איצוהל הצרי םאו ,וערקל ול תושר ינשה דצה וב ענפי רשאכ אוהה

 לככו וערקל תויפכב בחכה איצוהלו וירבדל קקדזהל דיבה 'יביוחמ אוהה בתכה לעב

 יימדוקה 'יפדה לכבו ?"ה ילסרעיו א"?ת ץינמארג ףדב 'ירתס תלינמ לוטיב ןינעב ראובמה

 .דאמ אוהה לוטיבב רימחהל

 ֿב

 אילת בלסרעד

 ףעװתהל ונתוא םיתפמו םיסייפמהל ונסייפתנש םויה םיריכזמ ונחנא וניאטח תא

 ורבד הנמזבו ורבד הפיו תולישכמהו תובסה לכל לולעה ילסרעיו לקלוקמהו הנכסה טוקמב

 לע םיהות ונחנא ןכב .'לסרעיב דעוװתהל רומנ רוסיאב רוסאל םירבועה םידעווב ונינומדק

 ונימצעב בוחל ונייה יאדכו .ןאכל אבל ונתוא םיהפמו םישחלמ לוקל ונעמש רשא +ינושארה

 ונמייק ןכב .ורבעש םידעוװב :'ינזורה 'יניהנמה +יניצקה ומירחה רשא םרחה 5ע ונרבעש

 הנכס םוקמ ריעב דוע דעוװתהל אלש ל"צז 'ינומדקה םהילע ולבקש המ םרחב ונילע ונלבקו

 םוקמ הזיאב 'וצראה וחקפי בילת ץינמארג דעוװבו .י?סרעימ תואסרפ הרשעכ קר ,ל"נה

 לכבו םלועב ןינע םושב דעוװפהל אבנ אל םשלו 'לסרעי דירי םדוק תועובש המכו ,דעוװתנ

 "ורמוחה לכב 'ימדוקה ייפדב ראובמה ףקות

 'ירירש םלכ ,הז ףדבש םונקת 'ירתוס םניאש 'ימדוקה 'יפדב םישרופמה תונקתה לכ

 יה תצעב 'ירמוגה ייניצקה 'יפולאה ד"כ |םויה} יויה וניפמ דאצי ולאכ 'ימייקו

 ילסרעי הפ שדוק דעוװב ב"לת ירשת ניי 'ה םוי

 לינה |ם}יוי {פ}יויה ויצי ןתוצרא 'ד) א"ד יניהנמ ינזור יניצק יֿפולא ד"כ

11 

 (1708) װַאלסישטמַא ןיא םָארגָאּפ ַא טקיטשרעד רעסיורג רעד רעטָאיּפ רַאצ

 (סקנּפ רעװַאלסישטמַא ןוֿפ)

 יד זיא ,1710--1700 טרעיודעג טָאה סָאו ,המחלמ רעשידעווש-שיסור רעסיורג רעד תעּב

 ןענַאטשעג ,אֿפונ ןסיורג םעד רעטָאוּפ ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא ,1708 רעמוז םףוס ,יימרַא עשיסוד

 סָאװ ,ןדעוװש יד טימ טכַאלש רעסיורג ַא וצ טיײרגעג ךיז טָאה ןוא עינרעבונ רעװעליהָאמ ןיא

 רעבמעטּפעס ןטס28 םעד) שזָאס ךַײט םעד ףיוא ,עוָאנסעל םרָאד םַײב ןעמוקענרָאֿפ רעטעּפש זיא

 .סישטמַא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה ,שארב ןסיודג םעד רעטָאיּפ טימ ,ײמדַא רעד ןוֿפ לייט א 8

 עשידִיי יד ןנָאלש ןוא ןריבַאד ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס ענַײז ןוא ,(װַאלסיטסמ) ווַאל

 רעטָאיּפ רעבָא ,רעטקַארַאכ ןקיטולב ןייק ןעמונעגנָא טינ רעיש טָאה םָארנָאּפ רעד .ננורעקלעֿפַאב

 ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס 13 ןעננעהוצֿפױא לעֿפַאב ַא ןבענע:סיודַא םֹּכיִּת טָאה

 ךיוא טרעװ *?װַאלסישטמַא ןוֿפ להקה:סקנּפ םעניא .קלור ןרָאװעג דלַאב זיא'ס ןוא ,םָאדנָאּפ

 אמתסמ--?וש עשידִיי עקיטרָא יד טכוזַאב וליֿפַא טלָאמעד טָאה רעטָאיּפ רַאצ רעד זא ,טלייצרעד

 טסוגיוא---ח"סת לולא םוס ןעוועג זיא סָאד :טכוזַאב ןבעל ןַײז ןיא טָאה רע סָאװ ,עקיצנייא יד

 ןבירשרַאֿפ ןענַײז הליהק רעד ןוֿפ ןבעל םעניא ןשינעעשענ עקיטכיוו ייווצ עקיזָאד יד 8

 .לָאמ ײװצ לַאניגירָא ןיא ןבירשעג תועט יּפ לע 5

 ןוא 1823--1702 ןרָאי יד םורַא טמענ הֿביֿבסהו |װעלסישטמַא) װַאלסיטסמ ק"קד להקה סקנּפ רעד 6

 .ָאװַיי םעד ןבעגעגרעביא וָאנבוד .ש טָאה סקנּכ םעד ;ָאילָאֿפ ןטַײז ה"נק טלַאהטנַא
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 יד עגונ ןענַײז סָאװ ,ערעדנַא ןשיוװצ ךיז טניֿפעג שינעכײצרַאֿפ יד 7:סקנּפ ןיא ןורּכזל ןרָאװעג

 ןרָאװענ טכַאמעג זיא יז זַא ,ןעננירד ןעמ ןעק ןוֿפרעד ןוא ,הליהק רעד ןוֿפ םינינע עקיֿפירל

 רעקיטכיוו א ןרָאװעג טיהענֿפירא זיא יוזַא .םורַא טַײצ רעצרוק א ןיא רעדָא ,השעמה רחאל דלַאב
 .טייחנטלעז עסיודנ א סָאד זיא םיסקנּפ עשידִיי יד ןיא סָאװ ,טנעמוקָאד דעשיטיל ַאּפ

 רעשידִייַא טימ ,שיעדבעה ןיא שינעכײצרַאֿפ רעד ןוֿפ טסקעט םעד ָאד ןעננערב רימ
 ֿפ.טנעמוקָאד םעד ןוכ עיֿפַארגָאטָאֿפ א ךיוא יװ ,גנוצעזרעביא

 דער ןושארמ ונתוא בזע אל ןורחאו ןושאר ונלאונש ןורהא רודל ורפסיר ודלוי םינב

 .,ונל השענש המ םיסינה בותחכל ירשפאב 'יה אל ןירלבל םדא ינב לכ ויה ולאד ןורהא

 רטיװקסאמ לׂש דצ אדקנה רסיקה אב הח"סת לולא ח"ד 'ה ןם|יוי |ס|ן'ויהש רשאב

 רואמ הברה דבכו לודנ ליח ונומה לכ םע ץיװעיסקילא ןב דטאיפ םשב ארקנה

 ילולאו םימד 'כיפש ידיל אבש טעמכו ותעידי יתלב טיקשיועו םידדוש ומעמ ונילע ולפנו

 ,כיפש ירול אב 'יה 'אדוב ונלש נ"כהבל ומצעבו ודובכב אבש רסיקה בלב ה"בקה ןתנש

 דימו סכתח תולתל הוצו ונתמקנ תא םקנו ונתיא ליצה רסיקהש י"שה תרזעבש ךא םימד

 ץראה הטקשו םהמ םישנא הרשע שלש

 :גנוצעזרעכיא

 רעזנוא זַא ,רוד ןקידנעמוק םעד ןלייצרעד ןלעװ ןוא ןרעוו ןרָאבענ ןלעוװ רעדניק

 ןשטנעמ עלַא ןעוו ןוא .ןטצעל םוצ זיב |רוד}) ןטשרע ןוֿפ ןזָאלרַאֿפ טינ זנוא טָאה רעזיילסיוא

 ןענַײז סָאװ ,םיסינ עלַא ןבַײרשרַאֿפ וצ ךעלנעממוא ןעוװענ טלָאװ ,סרעבַײרש ןעווענ ןטלָאוװ

 ןוֿפ לולא ןטסקיצ:ַאװצ ןוא טכַא םעד ,|גָאטשרענָאד} גָאט ןטֿפניֿפ ןיא .ןרָאװעג ןָאטעג זדנוא

 ןעמָאנ ןטימ ,רעטיװקסָאמ יד ןוֿפ רַאצ טסײה סָאװ ,רסיק רעד ןעמוקענ זיא ח"סת רָאי

 ןוא עסיורג רעיײז ַא ,ןומה ןצנַאנ ןַײז טימ ,{ײסקעלַא} שטיװעײסקעלַא ןוֿפ ןוז רעד רעטָאיּפ

 ןוא ,ןסיוו ןַײז ְןָא רעסערּפסיוא ןוא רעביור ןלַאֿפעגנָא ןענַײז זדנוא ףיוא ןוא .ײמדַא ערעווש

 יניירַא טינ טלָאװ אוה ךודב טָאנ בוא ןוא .ננוסינרַאֿפ:טולב וצ ןעמוקענ טעמּכ ןיוש זיאיס

 לוש רעזדנוא ןיא ןעמוק ומצעבו ודוֿבכב ןײלא לָאז רע זַא ,ןצרַאה ןיא רסיק םעד טנױײלעג

 רעד טָאה ףליה סטָאנ טימ רעבָא .םימד תוכיֿפש וצ ןעמוקענ יאדוװַא טלָאװ ,{תסנכה:תיב|}

 םּכיִת ןעננעהֿפוא ןסייהענ טָאה רע :זדנוא רַאֿפ ןעמונעג המקנ ןוא טעװעטַארעג זדנוא רסיק

 .ןדָאװעג ליטש זיא דנַאל סָאד ןוא--|סעקישטשמָארגָאּפ יד ןוֿפ} יז ןוֿפ ןשטנעמ ןציײרד

 ןוז
 דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןדִיי רַאֿפ העוֿבש רעד ןגעוו ךָאנ

 עטקורדעג טכַארבענ רימ ןבָאה ,וװיכרַא סווָאנבוד .ש ןוֿפ ןטנעמוקָאד יד ןשיוװצ ,ןביוא

 (-טסיל ינשזטיסירּפ,) ןדִיי רַאֿפ דנַאלסור ןיא טריטסיסקע טָאה סָאװ ,העוֿבש רעד ןוֿפ ןטסקעט

 אויר ןרֿפ וויכרַא ןיא .1838 ןיא טריֿפעננַייא זיא סָאװ ,חסונ ןטיול ,םינברה תרהזַא רעד ןוֿפ ןוא

 תידא ןַײש א רעלעה ךָאנ ןֿפרַאװ סָאװ ,ןטסקעט עכעלנע טימ ןטנעמוקַאד לקעּפ 8 ךיז טניֿפעג

 ,ןטַיז עטקורדעג 8 ןוֿפ טײטשַאב ט:עמוקָאד ןייא .עגַארֿפ רעטשרָאֿפעגסױא קיניײוװ רעקיזָאד רעד

 ןיא טרעַײנ ,שידִיי ןיא טינ רעבָא ,1838 ןוֿפ הרהזַא ןוא העוֿבש רעקיבלעז רעד ןוֿפ ,ָאילָאֿפ

 רעד ןוֿפ טסקעט רעשיערבעה רעד :ןטנעמוקַאד ריֿפ סָאד ןענַײז ךעלטנגיא .שִיערבעה

 "פט ףמ

 יד ןבירשַאב ץרוק ןוא שיסור ןיא טנעמוקָאד ןקיזָאד םעד טריטיצ ןיוש ווָאנגוד .ש טָאה וּתעשב 8

 "עטכישעג:טלעװ, ןַײז ךיוא ל"גפ 1177 *ז ,2-1 'ב ,1889 ,8ססאסם" עז ; װעלסישטמַא ןיא ןשינעצשעג

 .לָנִמ ןטשרע םוצ טכעלטנֿפערַאֿפ ָאד טרעװ טנעמוקָאד ןוֿפ לַאניגירָא רעד .240 *ז ,/ 'ב ,(שטַײד)
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 ןויִכֹרא-אֹװַיי םעד ןוֿפ 0

 ,('ב יקָאר) "תודעה תעובש עבשיק דמועה דעה לנפב ןירוקש המויאה וא הרהזאה חסונ.--הרהזַא

 .סנַארט עדייב--('ג יקָאד) "לארשי דע עבשנש העובש חסונ.--אֿפוג העוֿבש רעד ןוֿפ טסקעט רעד

 עטקררדענ הזל ץרח פ;ןטסקעט יד ןרֿפ נ נו צ ע ז רע בי א עשיסוד ַא ךיוא ןוא שיסור ןיא טריבירק

 .('א יקָאד) שיסור ןוא שלערבעה ןיא ךיוא ,העוֿבש רעד ןוֿפ רודע צ ָאר פ רעד ןגעװ ןזַײװנָא

 .ןוֿפ וויטָאמ רעד רָאלק טרעװ 'ג יקָאד ןוֿפ טסקעט ןרעטנוא טנַאה רעד טימ טֿפירשוצ רעד ןוֿפ

 קלינצוראפה ן{לווצ| יוצ יע קסליב הפב אצמנה דנאבערטנאק הרוחסה רבדב. :העוֿבש רעד

 האיבה ימ ףאו התיה ימ לש םיעדוו םנוא ונחנא ףא ,ונלש הרוהסה היה אל ,טטיוו יקסרַאדנאז

 ןענוֿפעג ןעמ טָאה ('װעיָאװ רעקָאטסילַאיב טציא) קסליב טָאטש רעד ןיא :טניימ סָאד ,"הפל

 יד טריֿפעג טָאה סָאװ ,עירעמרַאדנַאשז דעד ןוֿפ לעֿפַאב ןטיול ןוא ,הרוחס:עדנַאבַאדטנָאק לקעּפ ַא

 ןעמעוו ,טינ ןסייוו ייז זַא ןוא ,ערעייז טינ זיא חרוחס יד זַא ,תודע יד ןרעווש ,השירדו הריקח

 וצ 1(;יודֿפ ַא ןוא ןַאֿמ ַא ,תודע ייווצ ןענַײז טעמתחעג .טכַארבענ יז טָאה רעװ ןוא טרעהעג יז

 שמש א ןוא ןיד:םיב ןוֿפ רעײטשרַאֿפ ַא ןוֿפ ןַײזײב ןיא ,ֿבר רעד טריֿפענ ייז טָאה העוֿבש רעד

 עטַאד יד ;גנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש רעד ןוֿפ רעדָא טכַאמ רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ייווצ ןוֿפ ךיוא ןוא

 טעמתחענ ,העוֿבש רעד ןוֿפ ראלומרָאֿפ א ךָאנ ךיז טניֿפעג לקעּפ םעניא ,184/--ןבעגעגנָא זיא

 רעיסעלָאּפ טציא ,ןלוּפ ךיוא) ןעשטערעד לטעטש םענוֿפ (שידְָיי ןיא עלַא) תודע 6 ןוֿפ

 ;רָאי ןקיבלעז סעד ןוֿפ ךרעל ךיוא קיטנעק טמַאטש רעבָא ,ןבענעגנָא טינ זיא עטַאד יד ,(!װעיָאװ

 ןוא ןיד:תיב ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ייווצ ,ירעניבאר רענָאיזַאק , רעד טָאה העוֿבש רעד וצ ייז טריֿפעג

 .(ןַאמטַאר ,רעטסיײמרעגריב) טכַאמ רעד ןוֿפ ייווצ

 ןביוא יד ןיא יה ,רעקיבלעז רעד זיא הרהזַא רעד ןוא העוֿבש רעד ןוֿפ טסקעט רעד

 רעבָא ַײנ ןצנַאג ןיא ;(6/זז יקָאד ,'ווָאנבוד ןועמש ןוֿפ וויכרַא רעד, עז) ןטנעמוקָאד עטקורדעג

 :ריא ןוֿפ טסקעט ןשיערבעה םעד ָאד ןעגנעדב רימ ,רו דע צ ַָא ר ּפ עפעלריֿפסױא רעייז יד זיא

 ה ער 3 ש ר ד ס

 לארשי ידע ןיעבשנ ךיא

 תיבב וא םסנכה תיבב תודע תעובש ןיעבשנ ,ןפודע דיגהל דעֿבתנש לארשימ םישנאה

 םייואדה םינייד ינשו ברה וב םיבשויש השלש לש ןיד תיבב םידעה תא ןיעיבשמו :שרדמה

 רבדה ופוא לע םינוממה םיטפושה דומעל םיכירצ העובשה לעד :לארשיב נוהנכ ןידב בשיל

 העובשה לצא דומעל ןיריחמ םוקמה ותוא וא ריעה ותוא ילשומו :םידעה ןיעבשנ וב רשא

 :איסהרפב רתוי העובשה היהפש ידכב הלצא דומעל הצריש ימ לכל םידעה ןיעבשנש

 תעובש עבשיל ןיריתמו :הרות רפסב ונייה ץפח תטיקנב תויהל הכירצ םידעה תעובש

 הולב םירכזנה םילארשו ?ש םיבוט םימיהו תותבשמ ץוח עובשה ימימ םוי לכב תודע

 םש ןיטארקעד תניתנב םידוהיה תובייחתה תוכלהמ חיפ ןמוסל רבחנו ףסונ רשא םידעומה

 :הלולב אלו םויב העובשה ןמזו :וואנאקאז דאווס לש יעיבר רפסב

 ינפ ?ומ ומצע דימעמו ?טיק שבולו העובשה םדוק וילענמ ץלוה עבשיל דמועה דעה

 הרותה רפסו ןחלושה לע תורנ ינש םיקלוד דעה ינפלו ; העובשח תעשב הותפה שדוקה ןורא

 :הזה ןחלשה לע וינפל חנומ דעה וב עבשנ רשא

 רמונשכו 11'ב ףתוא חסונ יפכ המויאה וא הרהזאה תא עבשנה דעה ינפב ארוק ברה

 עבשנה דע5 רמוא ברהו דעה י:פב ןהלשה לע םיקלודה תורנה ינש תא ןיבכמ התאירק

 9 ם: ,שסקאב ץמסעגבהעה ףע1ד86אסזס הקעמסעעאסא} א חקעסעת/6 68/2616ת/0

 68ק60"; 6: ,ש0סקאה 68ע28616220640//הקעסעזע תתה 6868, 24 חקעס2:8812 תעסד"י

 :ןבעגעגוצ טכרעד ,העוֿבש רעד ןוֿפ ויטָאמ רענעזיװעגנָא רעד ןבירשעגוצ זיא שיסור ןיא 0

 חס ס6א} אתהזמסההסאצ 0660180עװ0 |עּפסט;8העװס :ןַײז ףרַאד) סנעסזאזסתטעוס חקעסתז}

 ּפסוחסתמועת:ו ! .ו

 ,8 רַאלומרָאֿפ רעד :טנײמ סָאד 1



 11 חיכרַא ָאװִיי םעד ןוֿפ

 רשא העובשה תא רובעה םא ךתמשנ הבכפ ןכ תורנה ולא ובכנש ומכש עד :וללה םירבדה

 :ןמא הנוע דעה :נינפל םויה עבשה

 תא ארוק דעהו עבשנה דעה לש תינמיה דיל הרות רפסה תהא ברה רסומ ךכ רחא

 ומההי ןיד תיבה יׂשנאו בדהו :העובשה לע ודי תמיתחב םתוחו 121 תוא חסונ יפכ העובשה

 :הנומאב העובשה רבדב וקסעש הז לעו העובשה לע םידעל הטמל

 ,העוֿבש רעטריֿפעגנַײא רעטעּפש רעד ןוֿפ תואחסונ ךיוא ךיז ןעניֿפעג עיצקעלָאק רעד ןיא
 קיטיּלָאּפ-ןרַיי רעלארעביל רעמ רעד טימ גנודניב-ַאֿפ ןיא .1860--1859 ןיא עמרָאֿפער רעד ךָאנ
 יד ; רודעצָארּפ עכעלרעטלעלטימ טעמּכ ,עטלַא רד ךיוא ןרָאװעג טרעדנעעג זיא טַײצ רענעי ןדֿפ
 יװ ,ךיש ןָא ןוא ?טיק ַא ןיא ,טכיל עקירנענערב ַײב ןבעגענּפָא טינ רעמ ןיוש טדעװ העדֿבש
 :תרשע יד ףיוא זיא--טכידעג ןיא בוא ןוא ,הרוּש-רֿפס ַא ַײב טרעװש תודע רעד רָאנ ,רערדֿפ
 ?יֿפ .ךעלדנימ ךיוא הדֹהזַא ןַײז ןבענּפָא ןעק רעניבַאר רעד :שמוח םענעֿפָא ןַא יִלֹב תורבדה
 טימ, טָאג ריב ןרעװש תודע רעד זומ ןגעוו טסעד ןוֿפ .אֿפוג העובש יד ןרָאװעג ךיוא זיא רעטושּפ
 טימ רָאנ ,קנַאדעג םענעגרָאברַאֿפ ןרעדנא םוש ןײק טימ טינ ןוא ןצראה םענייר א
 אזא .העוֿבש רעד וצ ךימ ןריֿפ סָאװ יד ןוֿפ ןסיוװ םעד טימ ןוא גנונײמ רע ד
 ,טנַאקַאב יװ ,טָאה ןוא ןדִיי רַאֿפ רָאנ ןרָאװעג טריֿפעגנַייא זיא סָאװ ,עלומרָאֿפ עקידנקידײלַאב
 :סיסקע ןבילברַאֿפ זיא ,ןזיײרק עטעלטֿפַאשלעזעג עשידִור רד ןיא גנורעטיברַאֿפ סרודנ ןֿפורעגסױדַא
 .דנַאלסוד ןיא עיצולָאװער רעד זיב ןריט

 הסונ ןטימ לטעלב א זיא סָאד ;ָאוװוי ןוֿפ וויכרא ןיא ךיז טניֿפענ טסקעט רעקיזָאד רעד

 טעמסחעג זיא סָאװ ,("תודע העובש הסונ,) שיסור ןיא לעלַארַאּפ ןוא שידִוי ןיא העוֿבש רעד ןוֿפ

 ייז טָאה העוֿבש רעד וצ טריֿפעג :1883 רָאי ןיא ,סענַאשטשע'מ רענליוװ ,תודע ייווצ ןוֿפ

 בילוצ ,ןינע רעד ;ווַאטסירּפ:םליהעג ןוֿפ ןַײזייב םעניא ,(רָאלקמוא המיתח) רעניבַאר רענליוו רעד

 רעטקורדענ ַא זיא ?טעלב עטייווצ סָאד .ןבענעגנָא טינ טרעװ ,ןרָאװשענ תודע יד ןבָאה סָאװ

 ןבירשעגֿפױא זיא ןביוא :שידיי ןיא רָאנ +(י)תודע ראֿפ |ה}(ח)עובש חסונ. ןוֿפ רַאלומרָאֿפ

 ,*רעיסָארָאװָאנ ןוא רעילָאדַאּפ ,רענילָאװ ןדִיי רַאֿפ העוֿבש רעד ןופ גנוצעזרעביא יד. :שיסור ןיא

 .ניילק ןוא עשיסודסייוו ,עשיווטיל ןדִיי רַאֿפ ---טסקעט רעקיבלעז רעד טַױוז רעטייווצ רעד ףיוא

 ןוא !לןעננומיטשאב:רעטילימ ננולמַאז ַא ןוֿפ ןסירעגסיױרַא זיא לטעלב עקיזָאד סָאד 14."עשיסור

 ןטערט סָאװ ,ןדִיי ןוֿפ העוֿבש רעד רַאֿפ טמיטשַאב ןעוועג זיא רע זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ זיא ןוֿפרעד

 ,טסניד:רעטילימ ןיא ןַײלרַא

 דנַאלסור ןיא ןדִוי דַאֿפ טריטסיסקע טָאה סָאװ ,העוֿבש רעד ןוֿפ טסקעט םעד ָאד ןביג רימ

 ;רָאי 58 ןוֿפ ךשמ ןיא

 ,00 רַאלומרָאֿפ רעד 2

 :רעטלוב ףָאנ סע זיא שיֿסור ןיא 2

 ..0 ףעסזפוא 0685 ע 88 הס עטסאצ,;; סאקפו?סאש 8ס 286 סאטוסתצי 8 תס סאמוסתע

 ע 8ס2סטעוס תקעמסהפוועא אסהת 4 תמעס8ז6.

 ןוא רענילָאװ יד ןשיװצ קוליח ַא טכַאמ ץעועג עשיסור סָאד סָאװ רַאֿפ ,ןעלדנעטשרַאֿפמוא 14

 ,"עשיסורניילק . יד ןוא ןדִיי רעילָאדָאּפ

 ;טײטש ףומע ןרעביא טַײז ןײא ףיא 5

 1135 תקעת|סעג6טע6} א 116ק8מ|סווע} ז1קסת|סתנאסעוס| 08/ס028) 806/|הפוא) 11067/81108-

 תסטעק)-- 3. ?.-- א. 11 (א סז. 218)

 ןעגנומיטשַאב-רעטילימ ןוֿפ סקעדָאק ןוֿפ ךשמה ןטשרע םוצ ןבעגעגוצ ןענַײז ןרַאלומרָאֿפ יד זַא ,טנײמ סָאד

 ,20 לירּפַא ,1800, :(שיסור ןיא) טײטש דומע ןרעטגוא ,(ץעזעג ןוא ףַארגַארַאּפ ,דנַאב רעד ןזיװעגנָא)

 ,"} רַאלומרָאֿפ ,טַאנעט ןוֿפ ?עֿפַאב
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 2) תקפטפסאט םפשסתתמ הבה ?מעמעמ 100 2ע:וסאטנא1/ 1148

 נז 0049,

 יתודע רעֿפ העובש הסונ

 פט:

 רעש ןוא וצ גאז ןהממ םותחה ןינא) רענעבירשרעטנוא יא
 ןוא ןיצראה םינייר א טימ לארשי ןופ טאג םעד ןינרא} טאג אב
 הבשחמ) ןיקנאריג םינינראבראפ ןירעדנא םוש ןייק טימ טינ
 ןתער לענ ןיסיװ םער טימ ןוא גונניימ םעד טימ רונ .ןתרתסנ
 ךאז רער ןיש זא יהעובש רעד וצ ךימ ןיריֿפ סאוו איד ןופ

 ןינאז ךיא לעװ :תורע ןייא ראפ ןיראוויג ןיפוויג ןיב ךיא סאו
 טעוֶװ עוומסלאשטאנ איר םאוו ןימילא ןיא תמא ןיטכער םעד
 ןוא ןיניקיילראפ םינ ךיא לעװ םעד ן'ֹוד ןוא -ןינערּפ רנ ךימ
 לע ןוא יךאז רער ןיא רונ םעוו ךיא סא גנידלא ןינאז םוא לעװ
 טפאשדנארּפ תמחמ םינ .ןינאז םינ תורע שלאפ ןייק ןֿפוא םושב
 טּפאשרניירּפ תמחמ טינ .ןהאנש} טּפאשרנייפ רערוא .ןהבהא)
 טינ וליֿפא ןוא ןמפאשרירירב רורוא {החפשמ תוכייש וא הברוק|
 א רימת ךאז רעד ןיא ןעק ךיא איו יזא ןוא .ארומ תמחמ
 טאג רימ לאז תמאב יוזא טאג ראּפ ןןובשחו ןיר) רעּפמנע ןיכיג
 .ןמא + ףוג ןיימ ןיא ךיוא זוא המשנ ןיימ ןיא ןיפלעה

 4860 גת. 20, ץמ. 00א) שסקא. 4, 418 ספק. 0850 330 6 נט. 51 1080



 3 רויכרַצ-ָאוו;י םעד ןוֿפ

 םעד ןינדא) טאנ אב רעוװש ןוא וצ גאז !ןהטמ םותהה ינא) רענעבירשרעטנוא ךיא

 םינינראבראפ ןירעדנא םוש ןײק טימ טינ ןוא ןיצראה םינייר א טימ לארשי ןופ טאג

 איד ןופ {תעד לע} ןיסיוװ םעד טימ ןוא {!|נוניימ םעד טימ רונ .{תרתסנ הבשחמ} ןוקנאדינ

 ראפ ןיראווינ ג?ןיפווינ ןיב ךיא סאוו ךאז רעד ןיא זא יהעובש רעד וצ ךימ ןירופ סאוד

 טעװ עווטסלאשטאנ איד סאוו ןימילא ןיא תמא ןיטכעד סעד ןיגאז ךיא לעוװ :תודע ןייא

 סאוו גנידלא ןיגאז סוא לעװ ןוא ןיניקיילדאפ טינ ךיא לעװ םעד ץוח ןוא :ןינערפ רונ ךימ

 תמחמ שינ .ןנאז טינ תודע שלאפ ןייק ןפוא םושב לע ןוא יךאז רעד ןיא רונ !כעװ ךיא

 תוכייש וא הברוק} טפאשדניירפ תמחמ טינ -|ןהאנש|} טפאשדנייפ רעדוא יןהבהא) טפאשדנאדפ

 ןיא ןעק ךיא איוו יוזא ןוא יארומ תמחמ טינ וליפא ןוא יטפאשדידירב רודוא |החפשמ

 ןיפלעה טאנ רימ לאז תמאב יוזא יטאנ ראפ |ןובשחו ןיד} רעפטנע ןיבינ פא רימח ךאז רעד

 19,ןמא .ףונ ןיימ ןיא ךיוא ןוא המשנ ןיימ ןיא

 .שט .א

/1 

 ןדִיי עשיסור יד וצ ןװַאלס עשינַאקלַאב יד ןוֿפ ףורֿפױא רעשיערבעה

 ןקורד רימ סָאװ ,(*רעקלעֿפ עשיוואלס,) +םיוואלסה ימע, טעמתחענ ,יארוק-לוק. רעד

 דנַאטשֿפױא םענוֿפ טַיצ רעד וצ רעהעג רע זַא ,זיא רָאלק רעבָא ,עטַאד ןייק טינ טָאה ,רעטַילוװ

 יװ .המחפמ רעשיסורישיקרעט רעד ֿברע ,1870--1815 ןיא ,ייקרעט ןגנעק ןענַאקלַאב וד ףיוא

 ןברעס יד ,ננורעקלעֿפאצב רעכעלטסידק רעשינַאקלַאב רעד ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעד טָאה ,טנַאקַאב

 ,ננורינער רעשיסוד רעד ןוֿפ ףלוה רעד טימ ןרָאװעג טיירנענוצ שיטקַאֿפ זיא סָאװ ,ןרַאנלוב ןוא

 .עגרעבירַא ךיז טָאה גנומיטש עשיוװַאלסָארּפ יד .דנַאלסור ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא ןֿפורעגסױרַא

 עטריציֿפיסור יד ךיוא .טֿפַאשלעזעג ןוא עסערדּפ רעשיסור רעד ןיא ןזיירק-סגנורינעד יד ןוֿפ ןֿפרָאװ

 .ָאאלס רעד ןוֿפ ןײטשוצּפָא טינ טימַאב תוחוּכ עלַא טימ ךיז ןבָאה ןזפרק עשי דיי .שיסו ר

 ןענַײז רעלעטשטֿפירש עטשידיר.שיסור עננוו ענעעזעגנָא ייד א .דנַאל ןיא גנונעװַאב רעשיליֿפ

 גנורעקלעֿפַאב רענוװַאלסָאװַארּפ רעטֿפדורעג רעד רַאֿפ ןעלקיטרַא עקידנעמַאלֿפ טימ ןטָארטענסיױדַא

 טביולרעד טָאה גנוריגער עשיסור יד תעב ,1876 טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ?0,ןענַאקלַאב יד םיוא

 .ל8ב יד ףיוא עטמַאק ןרַאֿפ עקיליװַײרֿפ ןריברעוװ וצ ףיוא ןטעטימָאק דנַאלסור ןיא ןדנירג וצ

 עשינַאקלַאב יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןטָארטעגנַײרַא עקיליװַײרֿפ עשידִיי ךיוא ןענַײז ,ןענאק

 ןליֿפַא טָאה סָאװ ,סעדָא ןוֿפ ןַאמטָאר ןרהַא עקיליװַײרֿפ יד טנַאקַאב ןענַײז ױזַא .ןטנעגרוסניא

 ןיא ךיז ןעניֿפעג רעטַײװ ןוא ָאד ןרעמַלק עקיקע ןיא רעטרעװ עשיערבעה עטלעטשעגנַײרַא יד 6

 .אֿפוג רַאלומרָאֿפ

 .ןיֿפוריג : סוֿפדהיתוצט ַא 7

 .סײװ ךיא :טנײמעג 85

 ןוא רעניבַאר רעסעדָא) |ע 9 .ס ןוֿכ 'טרַא עז דנַאלסור ןשירַאצ ןיא הצובש רעשידִיי רעד ןגעװ 9

 טּפַאשעגּפָא לָאז'ס זַא ,טלעוּפעגסױא טָאה ןעכ ;10 ןוא 9 ימונ ,1902 ,,םססאסת" לַאנרושז ןיא (רעוט-ללּכ

 :ךיוא ?*25 .טכירעג:סלדנַאה רעסעדָא ןיא טריטסיסקע טָאה סָאװ ,העוֿבש עטלַא עקידנקידײלַאב יד ןרעװ

 ,445--432 יז ,(1877 ב"פ) ?ץססא06 3880װ02816תטסדמס 0 68068* יקסנַאשרָא .א

 .קיסעמ ַא טלָאמעד ךָאנ--"ַאימערװ עיָאװָאנ; ןיא ןבירשעג 1876 ןיא ןבָאה ןעלקיטרַא צכלעזַא

 טָאה) רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל 'סור רעטנַאקַאב ןוא רָאסעּכָארּכ רעטעּפש---װָארעגנעװ .ס---גנוטַײצ עלַארעביל

 .שיליֿפָאװַאלכ רעד ;ַא"א רעשילוק .מ ,טצָאּפ "סור רעטנַאקַאב רעײז רעד--ןיקנעליװ-יקסנימ .ג ,(טדמשעג ךיז

 יקסור, (ײמרַא רעשיברעס רעד ןוֿפ ףצש ןקידרעטעּפש םעד) װעיַאינרעשט *:עג ןוֿפ ןַאגרָא רעװיטַאװרעסנָאק

 יװ ,ךיז טָאה סָאװ ,ןוז א סיקסמינָאלס גילצז.םײה ,יקסמינָאלס .? ןוֿפ ןרָאװעג טריטקַאדפר שיטקַאֿפ זיא -רימ

 .טדמשצג ,טנַאקַאב

 (43) וטֿפיכש לשיכַאטסיה



 חיֿברַאיָאֹו;י ֿםעד ןוֿפ 64

 טעגרהרעד טנָארֿפ ןֿפױא זיא סָאװ ,ןײטשרלַאג .ד טסילאנרושז רעד ?1,טנעקעג טינ שיסור ןייק

 ןוֿפ רענייא ךיוא ןוא ,רָאזנעצ רעשידִיי א ןרָאװענ רע?עּפש זיא סָאװ ,ןפמסוז רענייא ,ןרָאװעג

 בַײל (1876--1875) ענליוו ןיא לזיירק ןרענָאיצולַאװער ןשידִיי ןטיײװצ ג"ַא םענוֿפ רעדיֿפנָא יד

 רַאֿפ םימוכס עשּפיה ןעוועג בדנמ םיריֿבנ עשידוי ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ 22.שטיװָאריװַאד

 רָאטּפלוקס דעטמירַאב רעד) ץיירק ןטיור ןרַאֿפ ןוא טָאלֿפ ןשיסור ןרַאֿפ רעטעּפש ןוא ןװַאלס יד

 ענַאיזַאק וד ןוא (-רעסיורג רעד רעטָאיּפ. עוטַאטס ןַײז ןעקנַאשענקעװַא טָאה יקסלָאקָאטנַא

 : .תושדד עשיטָאירטַאּפ ןטלַאהענ ןבָאה סרעניבַאד

 ענער ןנעוו םונורכז ענַיײז ןיא טליײצרעד ןַאמֿפיוק .8 טסילַאנרושז רעשידוו:שיסוד רעד

 ןעוװעב זיא ץנענילעטניא רעשידִיי רעד ןשיווצ גנומיטש עשיוװַאלסָארּפ עקיזָאד יד זַא 2?ןרָאי

 יקסיסָארַאדָאנ. רעסעדָא ןיא ןעלקיטרא ןבירשעג טָאה ןײלַא רע .סעדָא ןיא קרַאמש סרעדנוזַאב

 ןנעוו טזָאלענסױרא ךיוא ןוא ,ןװאלס יד ןֿפלעה ןזומ ,עטֿפדורעג ןיילא ,ןדִוי זַא ,*ףארנעלעט

 .(,4 םססזסטהסאצ םסתקססץ") *ענַארֿפחרזמ רעד וצ. שיסור ןיא דושָארב עלעיצעּפס א םעד

 רעשיוװַאלס רעד ןריזיטַאּפמיס ןֿפרַאד ןדִיי זַא ,ןבירשעג ֿבנַא רע טָאה דושָארב רעקיזָאד רעד ןיא

 ןגָארטנַײרַא טעװ ענַאדֿפ רעשיוואלס רעד ןוֿפ גנורעֿפטנעדַאֿפ עװיטיזָאּפ יד תמחמ, ,גנונעװַאב

 ןרעטנעענדעד קדַאטש זדנוא טעוו ןוא טײהַײרֿפ ןוֿפ טנעמעלע םעַינ ַא ןבעל רעזדנוא ןיא ךיוא

 ן-מענלַא יד ןניז קיטלינדנע טעוװ זדנוא יב ךיוא ןעוװ ,טנעמָאמ ןטראװרעד גנַאל םענעי וצ

 רעזדנוא טיול ,טניל רעטרעװ עקיזָאד יד ןיא 2. גנוקיטכערַאבכַײלנ עכעלשטנעמ

 .ץנענולעטניא רעשידִוי רעד ןוֿפ ןעננומיטש עשיליֿפַאװַאלס יד וצ לסילשטּפוה רעד ,ננונוימ

 ןענַיײז ,(1877 ינול:רַאמ ןיא) ַײקרעט טימ המחלמ ןיא ןטָארטעננַײרַא זיא דנַאלסוד תעב

 ןדַיי קינייוװ טינ ?5.גנורעקלעֿפַאב רענײמענלַא רעד טימ ךַײלנַאב ןרָאװענ טריזיליבָאמ ןדִוי

 דנַאל ןיא םזיטָאירטַאּפ רעד .ןרָאװענ טעדנּוװרַאֿפ רעדָא רעדלעֿפטכַאלש יד םיוא ןלַאֿפעג ןעניײז

 .סיוא רעמ ךָאנ זיא ,טעטש ערעסערנ יד ןוֿפ רקיע רעד ,ןזיירק עשידיוי.-שיסור יד ןיא ךיוא ןוא

 עשידיי עקיטרָאד יד םנה ,עיברעס ןוֿפ גנוַײרֿפַאב רעד רַאֿפ ןֿפמעק טֿפרַאדעג ןבָאה ןדִיי .ןסקַאװענ

 ןטילעג םעד רַאֿפ ץרוק טשרע טָאה ןוא זָאלטכעד םוקלוֿפ ןעווענ טלָאמעד זיא גנורעקלעֿפַאב

 ןעמ טָאה ,תוירזכַא עשיקרעט יד ןוֿפ ןטילעג ךעלקערש ןיײלַא טָאה סָאװ ,עירַאנלוב ןיא ;תוֿפידד

 .לַאב יד ףיוא ליה סדנַאלסור וצ 26:ןבירטרַאֿפ ךס ַא ןוא טעגרהענסיוא קידתוורזכא ןדִיי ךס א

 סרלדניזאב ןעװענ זיא ןדִוי יד ןוֿפ ֿבצמ רעד ּוה ,עינעמור ןענַאטשענוצ ךיוא זיא ןענַאק

 טינ ןבָאה. ןדִיי םגה זַא ,ןבירשעג םיוברעדעצ טָאה +קילמה, ןיא לקיטרַא ןַא ןיא .קידעיורט

 ,ןייטשרצסיוא טַאהענ ןבָאה עירַאנלוב ןיא רעדירב עדעייז סָאװ ,תוֿפידר ןוא תורצ יד ןסעגדַאֿפ

 ,=8מק. ס18קע88" ןיא תונורכז ,המחלמ רעשיקרעט-שיסור רעד ןיא ןדִיי ,ןאמֿפיוק .ַא עז 1

 ,ןטנַאלוקעּפס| רעסעדָא יד ןגעק טעלּכמַאּפַא שידִיי ןיא ןבירשעגנָא טָאה ןַאמטָאר 0 1 21 יב 5

 ג"א סצדָא ןיא סױרַא רושָארב יד יא 1876 ןיא ןוא שיסור ןיא טצעזעגרעביא סע טָאה ןַאמֿפױק .ַא

 .118118 סעקע48"

 ,"גנויצרעד , סרעסנעּפס ןוֿפ רעצעזרעביא ,ד ו ד . | ב רעבַײרש רעשיערבעה רעטנַאקַאב רעטעּפע רעד 2

 עקינײא ךיוא ןטָארטעגנַײרַא טלָאמעד ןענַײז ןטנעגרוסניא עשינַאקלַאב יד ןוֿפ ןצײר יד ןיא עקיליװַײרֿפ יװ

 .ןישזַאס ,ץנעמעלק ,יקסנישטװַארק-קַאינּפעטס יװ ,ןרענָאיצּולָאװער עש'יסור עטנַאקַאב

 .2 ןוא 1 'ב ,1915 ךיוא ,2 'ב ,1913 ,ם8ק. 018ק0008" ןיא תונורכז ענַײז עז 3

 .59 'ז ,1 'ב ,1915 ,?8ק. סז8קעמג* 24

 רעװעליהָאמ ןיא ןרָאװעג טריטורקער ןענַײז ײמרַא יסור רעד ןוֿפ סעיזיויד עטס30 ןוא עט16 יד 5

 ןעװעג זיא ןדִיי טימ לוֿפ ;ןדִיי ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא סעיזיוװיד יד ןוֿפ לטרעֿפ ַא טעמּכ ןוא 'ביג רעקסנימ ןֹוא

 2 .קלָאּפ רענדָארג רעד

 ןעװעג ןענַײז עירצגלֹוב ןיא ןדִיי ףיוא תוגירה יד ;35 ןוא 34 ,30 ימונ ,1877/ "דיגמה, עז 6

 ,ןרַאגלוב יד ץוח ,ךיז ןבָאה תוגירה יד ןיא .טַײצ רענעי ןוֿפ *ףַארגעלעט ילײד , רענָאדנַאל ןיא ךיוא ןבירשַאב

 םענײא ןוֿפ ךיוא ןוא ןַאמֿפיוק .ַא ןוֿפ תינורכז 'טיצ יד ךיוא ל"גֿפ ; ןטַאדלָאס עשיסור יד ךיוא טקילײטַאב

 ,190 יז ,2 יב ,1915 ,םּפק/ סזםקעוו" ןיא .נ .ג



 5 ויכרַאיָאוויי םעד ןוֿפ

 ןדָני ךיז טָאה ןקרעט יד ןוֿפ הלשממ רעד רע :וא תעב ,המחלמ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא סרעדנוזאב

 ןבייל יו טֿפמעקענ ןדִיי |:ןרעטנזיוט רעננילדנעצ ןנעוו טסעד ןוֿפ ןבָאה ...ַלרֿפ ןוא קיור טבעלעג

 ןענַאקלאב יד ףיוא ךיז טָאה ןדִיי ךס ַא ןוֿפ טולב סָאד ןוא ...ןסור יד טימ פסקַא ןיא ?סקַא

 27."ןואלס יד ןוֿפ טוב ןטימ טשימענֿפיונוצ

 טָאה םזאיזוטנע ןשיטָאירטַאּפ-ךיוה ןוא ןשיװאלסָארּפ ןוֿפ טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא דָארנ

 יד זַא ,ןבירשענ ןוא עינַאּפמַאק עשיטימעסיטנצ ןַא ןביוהעננָא עסעדּפ עשיסור עדענָאיצקַאער יד

 זַא ,ןנָאז ןעמ ןעק סָאמ רעסיווענ א ןיא ;יקרעט ןוֿפ דצ ןֿפױא ןצרַאה ןיא ןענַײז ןדִיי עשיסוד

 רעטעּפש לסיב ַא טָאה סָאװ ,גנונעוװַאב עשיטימעסיטנַא יד ךעלטנגייא טמַאטש ןרָאי ענער ןוֿפ

 ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידִיי יד ?5,ןרָאי רע80ֿ יד ןוֿפ תוריזנ ןוא ןעמָאדנָאּפ:ןסַאמ יד וצ טכַארבענ

 ןוא ןדִיי ןטנַארעוװיל:המחלמ רָאֹּפ א ןוֿפ םיאטח יד רַאֿפ קידלוש טכַאמענ ןעמ טָאה דנאלסור

 דרָאֿפ רעטסינימ.רעימעדּפ ריא ןוא דנַאלננע ןיא קיטילַאּפ רעשיסדד:יטנַא רעד רַאֿפ ...ךיוא

 ערעווש אזא ןגָארטרַאֿפ טנעקענ טינ טָאה וו לש טי ד דע ב ןיא הליהק עשידיי יוד .דליֿפסנָאקיב

 יז סָאװ ,עיצַארַאלקעד רעלעיצעּפס א טימ ןטָאדטענסױדַא 1878 ץרעמ ןיא זיא ןוא ננוקידלושַאב

 יז 22.יטסָאמָאדעװ עיקסוװָאקסָאמ.--ןַאגרָא ןשיסור ןטסשיטָאירטַאּפ םעד ןיא טקודדענּפָא טָאה

 טבַײרט סָאװ ,רליכסנַאקיב זיא טקילֿפנָאק םעד ןיא +רעקידלוש:טּפיוה , רעד זַא ,ךיוא טלַאה

 ,ןדָיי עשיסור ,רימ, :ךעלרעַײֿפ ייברעד טביײרש ןוא ,דנַאלסור ןגעק -סעיצַאניכַאמ עמייהענ.

 ןבָאה םינ ןליוו ןוא טינ ןבָאה רימ זַא ,קלָאֿפ ןשיסור ןצנַאג ןדַאֿפ ןֿפָא ןוא טסיירד ןרעלקרעד

 ןוא ..טונ ךרע יֿפל דנַאלסור ןיא ךיז טבעל זדנוא זַא ,רעימערּפ ןשילגנע םוצ תוכייש םוש ןייק

 ןטסקינייוװ םוצ ןוא ןַײז טינ לָאז'ס ןעמעװ רַאֿפ ךיז ןגָאלק וצ טינ דנודנ םוש ןייק ןבָאה רימ

 ןוֿפ ןלַאֿפנָא יד ;"ןַײז טינ לָאז רע טלעטשעג ךיוה יוװ ,דנצל ןדמערֿפ א ןוֿפ ןשטנעמ ַא רַאֿפ

 המחלמ רעד וצ טנעדעֿפידניא טינ ןענַײז ןדִוי ,עטכערענמוא ןענַײז ןדִיי ףיוא ןעננוטַוצ לייט א

 יד ,טנָארֿפ ןֿפױא םיריוטקַאד ןוא ןטַאדלָאס עשידִיו עשידלעה יד ןענַײז רַאֿפרעד היאד א ןּוא

 ;ןקעוװצ:המחלמ רַאֿפ תוֿבדנ עשידְיי יד ןוא לייח סדנַאלסור ןוֿפ ןוחצנ ןרַאֿפ םוליֿפת עשידור

 ןוֿפ גנוטסעֿפ יד ןרעטשעצ טינ ןלעװ אתורֿבח ןייז ןוא ילעַארזיד ןוֿפ רֿפוש-לוק רעכעלקערש רעד.

 רעוועשטידרעב 100 ןוֿפ טעמתחענ זיא סָאװ ,עיצַארַאלקעד יד טקידנערַאֿפ יוזַא ..."וחירי ןשיסור

 רעטעּפש זיא סע יו .סיסעּפ .ח רעניבַאר ןטימ שארב ,וויזַאא םיריוטקָאד ,םירחוס עֿבושח--םיֿבשוּת

 .עב ַא ןעװועג עיצַארַאלקעד עקיזָאד יד זיא ,תונורכז סנָאדרָאנ ביל הדוהי ןופ ןרָאװעג רָאלק

 ףעײטשרָאֿפ יד ךיז וצ ןפורעג טָאה עירעמרַאדנַאשז ןוֿפ ףעש רעוועשטידרעב רעד :ענענ נד וו צ

 ,טיירנעגוצ טַאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,טסקעט םעד ןענעמתח וצ ייז ןלוֿפַאב ןוא הליהק רעד ןוֿפ

 ערעדנַא יד ךיוא סױרַא ןטערט עיצַארַאלקעד רעכעלנע ןַא טימ זַא ,טרעכיזדַאֿפ ייברעד ןוא

 רעדָא הזעה,. רעד ןוֿפ טשודיחרַאֿפ ןעװענ ןענַײז רעריֿפ עשידיי רענרוברעטעּפ יד .םופיהק

 רעניבַאר םענוֿפ ןענָאדרָאנ .5 ,י וצ ווירב ַא ןוֿפ רעבָא ,ןטָאירטַאּפ רעוועשטידרעב יד ןוֿפ -תושּפט

 טװּורּפענ וליֿפַא טָאה ןָאדרָאג .5 .י .וצרעד טיונעג יײז טָאה'מ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סיסעּפ

 .וצֿפױא ,סעלָאוא יזנעקעמ ,"סמייט. ןוֿפ טנעדנָאּפסערָאק רענרוברעטעּפ םעד ךרוד טייהרעליטש

 רעד וצ סערעטניא םוש ןייק ןזיװעגסױרַא טינ ןעמ טָאה ןָאדנַאל ןיא רעבָא ,לדניווש םעד ןקעד

 יריב. גנוטַײצ רעגרוברעטעּפ רעד ןיא :ןדליפסנָאקיב וצ ןדִיי רעוועשטידרעב דד ןוֿפ ננולעטש

 עז) לַאֿפ ןקיזָאד םעד טכַאלעגסוא ןָאטעילעֿפ א ןיא טלָאמעד ןעמ טָאה -יטסָאמָאדעװ עיוועשז

 .(51--50 יז ,1928 דַארגנינע) ,,טמקסהסאעה םססזמעא" ביז ןיא ןָא ד רָא ג .ל .י ןוֿפ תונורכז יד

 = יי רער לעעעער עט בע עט 22272 טא א

 ,1 ימונ ,1878 *ץילמהה= 7

 ,"אימצרוו עיָאװָאנ , יד רעגַאל ןשיטימעסיטנַא-רענָאיצקַאער םעניא רעבירַא סע ןענַײז ןרָאי ענעי ןיא 2

 .ןעגנוטַײצ עשיסור ַא"א *ףַארגעלעט יקסיסָארָאװָאנ,

 ןעװעג טַײצ עגנַאל ַא זיא עיצַארַאלקעד עשיטסירעטקַארַאכ עקיזָאד יד ;18/8 לירּפַא ןטס20 ןוֿפ 2

 ,טםק. 618ק088" ןיא תונורכז עטנָאמרעד ענַײז ןיא טקורדעגרעביא יז טָאה ןַאמֿפיוק .ַא זיב ,ןסעגרַאֿפ יו

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןװיּכ 8 טימ זיא עיצַארַאלקעד יד .ײז ןריטיצ רימ ןענַאװ ןוֿפ ,179--178 יז ,2 יב ,5

 .ןליֿפָאװַאלס עשיסור יד ןוֿפ ןַאגרָא-ףמַאק םעד ןיא



 יכרציצוויי םעד ןוֿפ 006

 פסַאמ עשידִיי יד זיא ,ןזײרק עשיליּכשמ עשידִיו עטריציֿפיסור יד ןוֿפ דיישרעטנוא םוצ

 ןדליֿפטנָאקיב ןוֿפ .ננונעװַאב רעשיװאלס-ַאדּפ רעד ןוֿפ דצה ןמ ןצנַאנ ןיא ןענַאטשעג דנַאלסוד ןיא

 יצ סור רעד ,המהלמ רעד ןיא ןַײז רֿבוג טעװ רע ,ענַארֿפ יד ;ןטלַאהענ קרַאטש אקווד יז טָאה

 .טליײטעצ ךיז ןבָאה םעד ןנעוו ןעננונימ יד ןוא ,טריסערעטניא קדאטש דָארנ יז טָאה ,קרעט רעד

 רעמ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,םזיציטּפעקס רענעריױבעג רעד טדערענ טָאה ןדִיי ןטושּפ םעד ןיא

 ןיא .עסערּפ רעשיטָאירטַצּפ רעד ןוֿפ עדנצנטּפָארּפ רעשיטימעסיטנַא דעד רעביא טקראטשרַאֿפ

 עלאקידאד יוד וצ רעטנעענ ןענַאטשעגב ןע:נומיטש ענַײז טיול דיי רעד זיא ןעניז ןסיווענ א

 ,םזיטָאירטַאּפ ןשיליֿפַאװַאלס םעד ןוֿפ טרעטכינעגסיוא ךינ רעייז ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיירק עשיסוד

 .טלָאװעג טָאה סָאװ ,גנורינער רעשיסור רעד ןוֿפ תונווּכ עתמא יד ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה ייז רָאנ יו

 דנאלסור ןיא ןריֿפוצנַײא העדב טַאהעג טינ רָאנ ןוא ןענאקלַאב יד ףיוא סוֿפ א ןלעטשנַײרא

 ,ןטייהילדֿפ םוש ןייק אֿפונ

 בױײהנָא רעדָא 1876 רָאי םוצ קיטנָאק רעהענ +םיוואלסה ימע,, יד ןוֿפ *ארוק-לוק. רעד

 יד ןעננַאנעננָא זיא סע םעב ,נירק ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא דנַאלסוד רעדייא ךָאנ אמחסמ ,7

 ןמּנק ןרַאֿפ טלענ טלמַאזענ ןוא עקיליװַײרֿפ טריברעװ טָאה'מ ןוא עדנַאנַאּפָארּפ עשיווַאלסָארּפ

 ּ?שיװװַאלס יד סָאװ ,תוֿפידר עכעלקערש יד טביײרשַאב ףורֿפױא רעד .ןרַאנלוב ןוא ןברעס יד ןוֿפ

 ןוא דנאטשֿפױא םענוֿפ תוביס יד ,ןקרעט יד ןוֿפ סיוא ןעיײטש ןענַאקלאב יד ףיוא רעקלעֿפ

 יד רַאֿפ םיבדנמ יד ןוא עקיליװַײרֿפ עשיסור יד דצמ ףליה יד טביול רע ;ףמַאק:סננויײרֿפַאב

 ןוא קָיור טבעל, סָאװ ,יםהרבא יקלא םע, םוצ ,ןדִיי וצ ךיוא ךיז טדנעװ ןוא ןטנענרוסניא

 ןֿפלעה ךיוא ןלָאז יז זא ,ירסיק ןשיסור םעד קידצה ךלמה םענוֿפ הלשממ רעד רעטנוא רעכיז

 ןיא ןוא סעדָא ןיא רעדירב עשידִיי ערעַײא ןָאטעג ןבָאה סָאד יו. ,הרצ תע רעד ןיא ןוופלס יד

 זדנוא טָאה טָאג ןײא ןוא רעטָאֿפ ןײױא עלַא ןבָאה רימ. ;"טעטש עשיסור עסיורג ערעדנַא יד

 רעסיורנ רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז טעװ ריא ןעװ ,ךַאז עטכערענ ַא ןוט טעװ ריא ןוא ,ןֿפַאשטב

 טנָארט סָאװ ,ודוה םורי רסיק רעד ןעמונענ ךיז םיוא טָאה סע סָאװ ,תוחילש רענעביוהרעד ןוא

 ,!רעַײרֿפַאב רעד, ןעמָאנ םעד

 עטיסור יד וצ -רעקלעֿפ עשיװאלס , יד ןוֿפ םורֿפױא רעטנטסערעטניא רעייז רעקיזָאד רעד

 ןיא וויכראזהרק םענוֿפ טמאטש ןוא ,ֿבתֹּכ ןשירֿפוס א טימ ,שיערבעה ןבירשעג זיא ןדִוי

 ךיוא ןעננַאנרעד זיא עדנַאנַאּפָארּפ עשיװטלסעדּפ יד זַא ,טניימ סָאד ,!בונ רעשזָאל 5,וָאקַאמ

 ,טנַאקַאב טינ זיא ןימ םעד ןוֿפ טנעמוקָאד רעדנַא ןייק .ןליױּפ ןיא גנורעקלעֿפַאב רעטידִיו רעד זיב

 ןעניז םישרדמ-יּתב רעסעדָא יד ןיא זַא ,זַײװנָא ןא זיולב רימ ןֿפערט דוטַארעטיל רעד ןיא

 ֿבנןטסירק עשינַאקלַאב יד רַאֿפ טלענ ןַײז ֿבדנמ ןלָאז ןדִיי זַא ,ןֿפורֿפױא ןעננַאהענסיױוא ןעוועג

 עשידוו ךיוא רעדָא ,תוֿבדנ עשיריי רקיֹע רעד טנײמענ ףורֿפױא רעזדנוא ןיא ךיוא ןרעוו יצ

 ,ןנָאז וצ רעווש זיא .,,עקיליװַײרֿפ

 .שט .א

 :א רק טו קג

 ,המרגות ץראב תרערפ עורפב תוירורעשה עמשל ץראה שערתו הזגר הלאה םימיב הנה

 םידאלסה טרפבו םירצונה ימע דננ התעשרו התוירזכא ,הנועו הנודז םימש דע עינהב

 לבת יוצקב תוקוחרה תולשממה לכ לא התלע םתעושו האב םתקעצ רשא הלצ תהת םיסוחה

 ,לבת תורפעמ שארמ ועמשנ אל רשא תובערתו ץרא הדסוה םוימל ושענ אל רשא םירבד יכ

 םהיחאו ןעיברעס תב הקעצו סמה עורזבו עשר םורנאב ונב תושעל םהה םיאנקה וזיעה

 ןיאו ,םהדיה רפעל האכד רשא קיצמה תמהמ םלוק ומירה-עניוואנעצרעה ןעדדאגלוב ,םימעה

 בושחת אל םדא רשא איהה האדונהו המויאה הלשממל ץראה הפנח םונח יכ ,םהל עישרמ

 .190432 סיורג זיא טנעמוקָאד רעד ;זַײרקירעליַאז ןקיטרָאד םענוֿפ ָאװַיי ןיא טקישעגוצ 0

 .58 'ז ,1 'ב ,1915 -ַאנירַאטס 'רװצי, ןיא ןטמֿפיוק .א ןוֿכ תונורכז 'טיצ עז 1



 607 זיֿכרַצ-ָאװַיי םעד ןוֿפ

 םתד תאנק יכ ,ןוא יתלעפ אל הרמאו לאמש לע הסמחו ןימי 22 הלכאו 'יניעב םימכ םדו

 אסכו עשר ןוכי אל וינפל רשא ,םימשב יה לבא ,םיעוע חור םהילע וכסני םהיעוהעה ילבהו

 דדועתנו ונמק דחא שיאכו ,םייח:יקיז תושביה וניתומצעב חיפה אוה והרבחי אל תווה

 הדש לע אצנו ךרי לע ברה רוגחנו--ונישפנ תורפו וניחלואנ דעב שפחה תומחלמ םוחלל

 אפאראה ימע ?כ םנ ודרועתה זא ,תואמ תונש הז ונימרה:םעב המחלמב תורחפהל ?טק-

 וניבצמ תא ביטיה ןעמל הקדצו טפשמב ונדעסלו וניכמתל ,הרידאה איסדד ינב םע םשארבו

 ץראה ףםנכמד ,םנימיב קיזההלו וניאבצ תא קזחלו ,האלהו איה ןמ ,םויה דע איה ערב רשא

 ושגרד ,ונילא ורבחתה רשא ה"ר*י איססור ץראמ םיבדנתמ לוק ,ונעמש תורובנ םונע לוק

 ! ,םהרבא יקלא םע םתא םג ,,,םשוכרבו םפסכב ונל וקיפה רשא ,,הקדצו דסח הבהאו ןוצר

 ונכשח חטב םחא הנה ,הלמחהו הנינחה חורב ושפנ תונוכתב ססונתמה בנשנהו םרומה םעה

 רצב תרזע ונל ובה ,ה"ר*י איססור רסיק קידצה ךלמה תלשממ תחת ופפותסת 'יולשו

 םכיחא ושע רשאכו ,הבוטהו הכורבה םכצרא 52 השעת רשא השעמכ ,םכדי ונל וטישוהו

 םכלו ,,,ונארב דחא לא ונלוכל דחא בא--איססורבש--תולודנה םירעה רתיו אססעדא ודוהי

 ףסיקה ךלמה ושפנ לע חקל רשא הבנשנהו הלודנגה תוכאלמב קלח םכתחקב הקדצ היה

 ,,,לאוג, רמאי ול רשא ,ה"ריי

 םיװאלסה ימע

 ָש

 םיטילּפ-םָארגָאּפ יד וצ טעטימָאק:ףליה רענָאדנָאל ןוֿפ ףורֿפױא
 (1882) דנַאלסור ןוֿפ

 ןנעק זיוה-ןאשנעמ רענָאדנָאפ ןיא גניטימ-:טסעטָארּפ ןסיורנ ןֿפױא ךיז טָאה ,טנַאקַאב יוװ

 .םָארנָאּפ יד רַאֿפ דנָאֿפֿפליה א טעדנירגעג ,1882 דַאודבעֿפ ןט1 םעד ,דנַאלסור ןיא ןעמָארנָאּפ יד

 ןוֿפ ךשמ ןיא .טנוֿפ טנזיוט 108 ןוֿפ עמוס יד ןבילקעגֿפיױנוצ ןכיג ןיא טָאה סָאװ 3?,םיטילּפ

 .ןסאמ ַא ןעמונעגנָא םיל רֿבעמ דנַאלסוד ןוֿפ עיצַארגימע עשידִיי יד טָאה 1882 רָאיבלַאה ןטשרע

 רעד) טעטימָאקיףליה רענָאדנָאל רעד .דנַאלגנע רעביא ןעננַאנעג ֿבור סָאד זיא ןוא רעטקַארַאכ

 עילַאװכ-עיצַאדגימע רעסיורנ רעד רַאֿפ ןקָארשעגרעביא ךיז טָאה ("דנָאֿפ :זואה:ןאשנעמ. 'רעג יױזַא

 פורֿפױא רעד :ןטנַארנימע יד וצ פורֿפױוא ןלעיצעּפס ַא טזָאלעגסױרַא 1882 ינוי ןיא טָאה ןוא

 ָאד ןעגנערב רימ .ןשטיד ןוא ןשילננע ,ןשיערבעה ַא--ןטסקעט עלעלַארַאּפ ירד טאהעג טָאה

 ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,םורֿפױא ןשיטסירעטקַאדַאכ רעייז ןקיזָאד םעד ןוֿפ טסקעט ןשִיערבעה םעד

 ַײרד עלַא יד ןוֿפ עיצקודָארּפער א ךיוא ןוא ,(עיצקעלָאק:ױדנַאל דעדֿפלַא ר"ד רעד ןיא) ָאװִיר

 .ןטסקעט

 ה'צ דו ה

 םידוהיה םרזעל רשא הקדצה תפוק ןמ המואמ ןתני אל יכ הזב םיעידומ מ"ח ונחנא

 וחרב רשאו דדושהו קיצמה תרבע טבשב ינע ואר רשא םילונל קר איסור ץראמ םיטלמנה

 .םתוכהלו םידוהיל רשא 2 תא דבאל וב הדבע םיער יכאלמ תחלשמ רשא םוקממ

 ורזעי םתיב תושפנו םשפנ תא הב ויחי רשא תונמואו הכאלמ יעדוי םישנא קר

 .םרפסמב ואובי אל םילכורו םינלטבו םהירפוסו םירחוס .תרהא ץראל םצראמ םתקפעהב

 םיאיבמה םיש:א .איסוד ץדאּב םהינבו םהיתושנ תא םיבזועה םישנא דיב ךומתנ אל

 םירנע ואובי םהירהאו תרחא ץראב בשיפהל םיכמתנה רפסמב םינושאר ויהי טעמ שוכר םדיב

 .המואמ לכ םדיב ואשי אל רשא הכאלמ יפעב

 ,ןרָאי רע80 יד ןיא ןצמָארגָאּפ יד ןגעװ דנַאב םעד ןיא רעװ ָאקירע ש ט ,א ןוֿפ 'טרַא עז
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 79 וויכרַאיאֹווַיי םעד ןוֿב

 םישקבמה איסור ץרא ילונ לכ תרזעל םיהמ הפטכ תאזה הקדצל אצמנה םסכה יוכ ןעד

 השעת הקדצה םדיב רשא הכאלמ ישועו יעדוי תרזעל קר ונתקדצב אובל רמוא ונרמנ הרזע

 חימצהל ןורשכר הכ םהל ןיאו הכאלמּב די םהל ןיא רשא םילונהו .וניניע תואר יפכ ירפ

 ונצרא ינפ תואלמל אוה לועו ןוא ונרמא יכ םשמ ואב רשא םוקמה לא םבישנ הקדצה ערז

 .םיחתפה לע םיריזחמה םינויבאו םיינע אקלרעמא לנפו = -

 זיוה ןאישנאמ םשב רשאו איסור ץדא ילוג םידוהיה תרזעל רשא הקדצה תפוק יאבנ

 : ארקת דנאפ

 }. ל08166486ז 4115,

 1.016 א!!8ץסז

 ך'86 21205!ס0ת 110056, 1.0800ת. ב"מרת תנש ןויס

 ,ןזיירק עשידִיי עטשַיעּפָארײא:ֿברעמ ענעי רַאֿפ שיּפיט רעיײז זיא ףורֿפױא רעקיזָאד רעד

 עשידיי:שיסור יד ןוֿפ תוֿבוטילעב ןוא סרָאטקעטַארּפ יד ןַײז וצ ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה סָאוװ

 וצ טרעהענ ךָאנ טָאה טעטימַאק-ףליה רענַאדנַאל רעד זַא ,ןזַײװנָא ןעמ זומ ייברעד .םימילּפ

 יד --'ײז טֿפור'מ יװ) םוטנדִיי ןשינַאקידעמַא ןוֿפ רעריֿפ עקיטלָאמעד יד ;ערעסעב יד

 וצ נתלעטש עכעלטנַײֿפ א טושּפ ןעמונעננָא ןבָאה ,ליּפשײױב םוצ ,(ןזַײרק *עשמידוהאי-

 .ַארײא יד עקַאט ןבָאה העּפשה רעײז רעטנוא ןוא ,דנַאלסור ןוֿפ גנורעדנאוונילא רעשידַיי רעד

 עברַאה ןיא ??.טיײקיטעט-עיצארגימע רעיײז טלעטשענּפָא 1882 רעמוז סעיצַאזינַאנרָאףליה עשִיעּפ

 ,ףורֿפיוא רענָאדנָאל רעטכַארבענ ןביוא רעד ןסיוו טזָאל םערקעד ןוֿפ ןָאט 8 ןיא ןוא רעטרעדד

 סָאװ ,ענער ןַיז ןלעװ דנַאל דעדנַא ןַא ןיא ךיז ןצעזַאב וצ םיוא ץיטש ןגירק וצ עטשרע יד. זַא

 ;"תוכָאלמיילעב עמערָא יד ןעמוק יײז ךָאנ ,ילַאטיּפַאק םעניילק א ךיז טימ ןעננערבטימ ןלעדד

 ןרעװ טקישענקירוצ ןלעװ ..טנַאה ןיא הכָאלמ ןײק טינ ןבָאה סָאװ ,ןטנַארנימע

 וצ הלווע ןַא רַאֿפ סע ןטלַאה רימ תמחמ ,ןעמוקענ ןענַײז ײז ןענאװ ןוֿפ ,ןיהא

 ."רעזײה יד רעביא ןעיינ סָאװ ,םינויֿבא םימ עקידעמַא ךיוא ןוא דנַאל רעזדנוא ןצירלֿפרַאֿפ

 ,עטלעטשעגנָאסלדנַאה ,רעלדנעה ןציטש ןגעק פורֿפױא רעד סיױרַא ךיז טנָאז ףרַאש סרעדנוזַאב

 .רַאֿפ רָאג טינ טנָאזעג םרעװ העדומ רעד ןוֿפ טסקעס ןשיערבעה םעד ןיא) המודכו רעריזיוה

 ,{!ןרעדיֿפכוב. :רָאג טסקעט ןשטַײד םעד ןיא ,"םולכורו םינלטבו ,{?!םהירפוסו םירחרס. : ךעלדנעטש

 ןיא ןֿפורֿפױא ליד .(,016:45, 58/65ז68 2מ0 הגש86/5" :ןשילננע םעניא ,*רעלדערט ןוא סימָאק

 .אבמוא ןוא רעטרַאה רעד יװ ,רעכייוװ לסיב א ךיוא ןוא רערָאלק ןענַײז שטייד ןיא ןוא שולננע

 עסיוועג ןיא ןוא ,טלצניקעגסיוא טָאה ליּכשמ רענָאדנָאל רעד סָאװ ,טסקעט רעשיערבעה רענעֿפלָאה

 יד זַא ,ןנָאז וצ קירעביא זיא סע .םורֿפױא ןשיערבעה םענוֿפ רעטנוא ךיז ייז ןדייש םיטדּפ

 ןזָאלוצסױרַא  ןענַאטשדרַאֿפ טכעלש רעייז ןטסקעט ירד עלַא יד ןבָאה ןטנַארגימע עשיסוד:שידִיו

 ,גנורינער עטיסוד יד וליֿפַא ב"צ ןָאטעג לָאמ ןייא םינ טָאה'ס יװ) שידִיי ןטושּפ ןיא העדומ יד

 רעדָא ,ןענַאטשעגנַא טינ טעטימָאק רענָאדנָאֿפ םעד זיא (ןרָאי עקידדעירֿפ יד ןיא סרעדנוזַאב

 םיטילּפ-םָאדנַאּפ עשידִיי יד זַא ,ןזַײװּוצנָא קיטיינ םינ ךיוא זיא סע .ןלַאֿפעננַײא טינ םיא זיא'ס

 ןעמוקעג ןענַײז ןוא ןטעטימָאק רענַאקירעמא ןוא רענָאדנָאל יד ןוֿפ הצע יד טנלָאֿפעג טינ ןבָאה

 ןנָאלשענכרוד ,ףליה סמעניײק ןָא ,ןײלַא ןיוש ךיז ןבָאה יז ּוװ ,עקידעמַא ןייק ןסַאמ עסיודנ ןיא

 ןרֿפ ננוצירלּפרַאֿפ רעכעלדעש 8 רַאֿפ קערש יד זא ןוא ,תוסנרּפ עקיסַאּפ יד ןענוֿפעג ןוא נעוו א

 ...עטסיזמוא ןַא ןצ:אנ ןיא ןעוועג זיא עקידעטַא

 .שט .א

 ,ןדַיי רענַאקירעמַא יד ןוא עיצַארגימע רעשידִייישיסור רעד ןגעװ ץיש ֿפיל .י ןוֿפ 'טרַא עז 3

 ,321 יז 10 'ב ,"רעטעלביָאװַיי.



 וויכרַא-ָשװִיי םעד ןוֿ 680

 צי

 1 רעדנַאטקעלַא דוֿבּכל הליהק רענליוו רעד ןוֿפ דילביול

 (עיֿפַאדגָאטָאֿפ רעד וצ ננורעלקרעד עצרוק)

 .ניטכעמסָארנ ,ןעטסגיטכיולכרודרעלַא טעד טֿפנוקנַא רעד עגַאט םַא ננַאזענבָאל ןוא .קנַאד,

 רעשרעהטסבלעז ,ןעטסרע סעד שטיװַָאלװַאּפ רעדנטסקעל ַא ןרעה דנוא סרעזייק ןעטס

 ןעשיוהטיל רעד עדנינמעג ןעשירוי רעד ןָאֿפ ,עדױרּפ עראבקנַאד טימ ןעננוזענ .ןעסוד רעלא

 ,5562 טלעוו רעד ערהַאי םיא .ןעיוהטיל רענהאוװעב יד טסבענ ,אנליוװ טדַאטשנַאמענרעװװּוג

 טָאה הליהק רענליוו יד סָאװ ,םיריש ןיא סעדדַא רעד טנָארט לטיט ןעגנַאל טזא--*1802 .ה .ד

 ץוח ,טלאה ריש רעד .ענליוו ןרָאֿפעגכרוד זיא רע תעב ,1 רעדנַאסקעלַא ראצ םעד ןנָארטעגוצ

 טימ ,ָאילָאֿפ ,שיערבעה ןיא טֿפלעה ,שטַײד ןיא טֿפלעה ,טסקעט ןטַײז 10 ,רעש ןטכארבעגנ םעד

 רעש םענוֿפ עיצקודָארּפער יד רָאנ רימ ןעננערב ץַאלּפ ןיא קחוד רעביא .ןעננוריצאב .עקינייא

 34(ריש ןוֿפ טסקעט ןצנַאנ םעד ןקורדוצּפָא טייהננעלעג ַא יב ןֿפָאה רימ) טסקעט 'הבעה טַײז 1 ןוא

 ,ןעמעננָא נעמ ןעמ יוו ,ןעוװעג זיא ריש םעד ןוֿפ רבחמ רעד זַא ,ןזַײװנָא ץרוק רָאנ ןליוו ןוא

 עקינעטרעטנוא ינימ עכלעזא ףיוא טריזילַאיצעּפס ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ללזײװ ץריח ילּתֿפנ

 קירטעמ רעד ןוא ךַאדּפש רעד טיול 3?.דנַאלסוד ןיא ךיוא ,ןענָאזרעּפ עטניירקעג רַאֿפ רעדילביוּפ

 ןוא יוב ןטיל רעכַאװש זיא סע םנה ,גנוֿפַאש סלזַײװ ןוֿפ טקודָארּפ רעשיּפיט ַא דיל סָאד זיא

 ןוז ןַײז רעכיז רעהענ ננוצעזרעביא עשטינד יד .ןימ םעד ןוֿפ רעדילביױל ערעדנא ענַײז ןוֿפ ?יטס

 יד ךיוא ןצעזרעביא טַײצ רענער ןיא טגעלֿפ סָאװ ,(גרובמאה ןיא רערעל א רעטעּפש) לאונמע

 .רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןעננוטכיד עכעלנע ערעדנא

 ןענַייז סע :ןימ םעד ןוֿפ רעקיצנייא רעד טינ זיא }רעדנַאסקעלַא דוֿבּכל ריש רעקיזָאד רעד

 שטייד ,שיערבעה ןיא ,1801 ןיא ננוניירק סרעדנַאסקעלַא דוֿבּכל רעדילביול לטניב ַא טנַאקַאב

 סלזַײװ טנַאקַאב זיא ךיוא .;ןעלזַײװ ןוֿפ טסַאֿפרַאֿפ ןוא ןילרעב ןיא טקורדעג ,שיזיוצנַארֿפ ןוא

 עינָאלָאק רעשידיר רעד ןוֿפ ןעננוזעג ,{ רעדנַאסקעלא רעסייק ןוֿפ גָאט-סגנוניירק םוצ גנַאזענבױל,

 קורד ןוֿפ טרָא רעד ,ןילרעב ןיא טקורדעג ,1801 ,שיערבעה ןוא שטַײד ןיא ,*דנַאלסורסַײװװ ןיא

 ?זרררד וו ,ןילרעב ןוֿפ ךיוא רע טמַאטש אמססמ רעבָא ,ןבענעננָא טינ ריש רעזדנוא ןיא זיא

 ,הליהק רענליוו רעד ןוֿפ גנולעטשַאב רעד טיול טקורדענּפָא םיא טָאה

 ,446 'ז ,"רֿפס תירק. ןעגיל ט ײצ ַײב טנכײצרַאֿפ זיא גנַאזעגביול סָאד 4

 .דנַאב םעד ןיא {}ענירעטַאק דוֿבּכל רעדילביול יד ןגעװ יקסנַאידָארָאב םײ ח ןוֿפ 'טרַא עז 5
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 :שירַארעטיל ןקירָאי40 סווָאנבוד .ש ןגעוו טנעמוקָאד ַא

 גרוברעטעּפ ןיא לּֿבוי ןכעלטֿפַאשנסיװ
 .שירארעטיל סווצנבוד ןועמש ןוֿפ לֿבוי רעקירצי40 רעד ןלַאֿפעגסױא זיא 1921 לירּפַא ףוס

 ךיז טָאה ןוא גרוברעטעּפ ןיא טניוװעג טלָאמעד טָאה רוטנבוד .ש .טעברא רעכעלטֿפַאשנסידד

 סָאװ ,םיאנּת ענײמעגלַא ערעװש יד ףױא טקוקענ טינ .דנַאלסיוא ןייק ןרָאֿפרעבירא טיררגעג

 ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזענ ןטידִיו םענעברָאטשענּפָא טעמּכ םעד םףיוא ןוא ,דנַאל ןיא טשדעהענ ןבָאה

 ןווָא:בוד .ש ןוֿפ רערעדַאֿפ ןוא דנַײרֿפ יד ןבָאה ,ןעמרָאֿפ עקידרעירֿפ ענַײז ןיא ןֿפוא ?כב

 :סױרַא טלָאמעד טָאה ןרָאטשיציניא עפורנ עניילק 8 ןוא ,?בוי ןקיזָאד םעד ןרעַײֿפ וצ ןסָאלשַאב

 רעד :רעביא ָאד םיא ןקודד רימ סָאװ ,שידְיי ןיא ףודֿפיוא ןַא גרוברעטעּפ ןיא טזָאלעג

 1.לָאמ ןטשרע םוצ טכעלטנֿפערַאֿפ ָאד טרעוװ ןוא טקורדעג טינ ץעגדע ןיא טציא זיב זיא ףודֿפיוא

 ירַאֿפ טינ ַא ןבילברַאֿפ זיא ,ףורֿפױא םענוא רייר יד זיאיס ןכלעוו ןנעוװ ,ךובלמַאז רעד

 .טקעיִארּפ רעטסעלקריוו

 װָאנּבוד ןועמש ןוֿפ ייליבוי םוצ

 ןוא רעקירָאטסיה רעטסּוװַאב רעד טַײז רָאי 40 טרעװ 1921 לירּפַא ןטס28 פעד

 רעד ןוֿפ טיבעג םעד ףיױוא ןטָארטענסיזרדַא לָאמ עטשרע סָאד טָאה ווָאנבוד ןועמש טסיצילבוּפ

 טָאה סע ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא דָארג ןטָאדטעגסױרַא זיא רע .דוטַשרעטיק רעשיסוד שידור

 עדליוו תעב--םוטנדִיי ןשיליוּפ-שיסור סענוֿפ עטכישעג רעד ןיא הֿפוקּת עַײנ א ןביוהעגנָא ךייז

 רעד ןוֿפ ןלַאעדיא יד טרעטשעצ קידתונמהרבמוא ןבָאה תוֿפידר עכעלקערש ןוא ןעמָאדנָאּפ

 טימ םיכרד תשרפ לע ןײטש ןבילבענ זיא ץנענילעטניא עשידִיו יד ןוא עכָאּפע:הלּכשה

 עטשיררי יד טבעלעגדעביא טָאה ליֿפ רעויז ליֿפ .תוחול ירֿבש טימ ןוא ץרַאה טנָאטייוועצ א

 טמוזעג יז טָאה ןנעװ עַײנ ,רָאי קיצרעֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ ךשמ ןננַאל םעד ןיא ץנענילעטניא

 םעד רַאֿפ ,תורצוא עלעדוטלוק:לַאנאיצאנ יד דַאֿפ טריֿפענ יז טָאה ףמַאק ןטרעטיברַצֿפ א ןוא

 יר ןוֿפ רעניײא ,םירבדמה ישָאד יד ןוֿפ רענייא .קלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ םויק ןקיטסַײג

 .ןערעג רוָאנבוד ןועמש זיא רעטכעװ רעטסטסיידד ןוא רעטסײרטעג רעד ,רעריֿפ-טּפיוה

 רעד ןיא ןענטטשעג הֿפוקּת רעקירָאײקיצרעֿפ רעצנַאנ רעד ןיא רע זיא ףעלדימרעדמוא

 .ןעװעג רעזַײװנעװ א ןוא רעכוז ַא -- טֿפמעקעג ןוא טשכוזענ ,טשרָאֿפעג ,הרוש רעטשרע

 יד ןוֿפ םעניײא ךַײלג ןוא ןטָארטעגסױרַא ווָאנבוד זיא ןַאמרעננוי רעקירָא:קיצנַאװצ א

 ץלָאטש טלַאה ,ךאו רעד ףיוא רע טייטש נָאט ןקיטנירה זיב ןוא ,ןעמונרַאֿפ רעטרע עקידוֿבּכב

 .ןָאֿפ עלַאנָאוצַאנ עשידִוי יד טנַאה ןַײז ןיא טסעֿפ ןוא

 קנעדנָא םוצ ןסָאלשַאב טָאה ווָאנבוד ןוֿפ רערערַאֿפ ןוא דנַײרֿפ רעגרוברעטעּפ עּפורג א

 טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעשירַארעטיל ,רעכעלטֿפַאשנסיוװ רעקירָאיקיצרעֿפ ןַײז ןרֿפ

 רעביא קילברעביא רעטיידב א ןרעוװ ןבעגעג טעװ סע ןכלעוו ןיא ,ךובלמַאז א ןבענ|וצ}סיורַא

 טצַאשעגּפָא טעוו סע ןוא םוטנדיי ןשיליוּפישיסור םעד ןוֿפ ןבעק ןלערוטלוק-לאיצַאס םעד

 רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןֿפַאשענ זיא ץוביק ןסיורג ןקיזָאד םעד ןיא סָאװ ץלַא ןרעוו

 ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ,ןס'יוו ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא 1921--1881 הֿפוקּת רעקירַאיקיצרעֿפ

 ןעג:הטכיר ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רעלעטשטֿפירש לדרטנָא ןעמענ ךובלמַאז םעניא .טײקכעלטֿפַאשלעזעג

 םורצוא יד רעַײט ןטלַאה סָאװ ,עלַא רַאֿפ ֿבוט-םוד א זיא ליליבוי סווָאנבוד םערָאװ ,ןזיירק ןוא

 .רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשידִיי ןיֿפ

 .ײליּבוי סווָאנברד ןוֿפ גנורעַירֿפ יד ןעמוקרָאֿפ גדוברעטעּפ ןיא טעוו לידּפַצ ןטס28 םעד

 ןרָאומעמ סװָאנבוד .ש ןיא טלײצרעד טרעװ גרוברעטעּכ ןיא אֿפֹוג ןעגנורעַײֿפ.לוי יד ןגעװ }1

 טקישעגוצ טָאה דַאבַאש .צ ר"ד זַא ,טנָאמרעד טרָאד טרעװ ,ֿבגַא .239--335 'ז ,2 'ב ,טעת8 ?4עּבהע"

 טָאה גנוסירגַאב עדנריר ַא ;ענליוו ןיא ךיז ןצעזַאב םיג ןֿפורעג ןוא ענליוו ןוֿפ ווירב:סגנוסירנַאב ַא ןַוָאנבוד

 .דנַפלסיױא ןק ןרָאֿפוצרעבירַא טײרגעג ךיוא ךיז טָאה סָאוװ ,טצדָא ןוֿפ קילַאיב טקישעגוצ ךיוא



 ןעגנורעסעכסיוא ןוא םיאולימ

 "טֿפירש עשירָאטסיה, דנַאב ןטשרע םוצ

 ןנעװ לקיטרא סנָאסלעַארזיא .י ר"ד וצ עיצקַאדער ןוֿפ ץיטָאנ:ריֿפנַײרַא רעד ןיא (

 ןיא ןברָאטשעג זיא ןָאסלעַארזיא זַא ,ןזיוועגנָא תועט יּפ:לע זיא (2--1 יז) רעװָאנַאה עטנ:ןנ

 ,לעסיהב ןיא 1924 ןיא ןברָאטשענ זיא רע :רָאי 70 ןוֿפ רעטלע ןיא ,עװַאביל ןיא 0

 .רָאי 08 רצ

 ,461 יז ,1803 דנַאטשֿפױא ןשיליוּפ ןיא ןדִיי ןגעװ יק אש .י ריד ןוֿפ יטרַצ ןיא (2

 העשיכמרטסע רעד. :ןַײז ףראד :עשרַאװ ןיא רֶאֹדַאסַאבמ א רעשיכַײרטסע דעד :טיײטש

 -לוסנָאק-לשארענעג

 :סילַאיצָאס רעשידִיי רעד ןוֿפ ביײהנָא םעד ןנעװ ר ע װ ָא קי דע שט .א ןוֿפ !טרַא ןיא (3

 (יקסורעשטניוה) ץנ-ןב ןוֿפ ווירב יד זַא ,ןזיװעגנָא ,2 הרעה ,521 יז ףיוא טרעוו ננונעװַאב רעשיט

 טקורדענּפָא טָאה שטיווָאקרעב .מ ר"ד עכלעוו ,ןענַאמרעביל ןרהַא וצ (שטיװָאניבַאד .א) ר"וא ןוא

 .םויתוא עשידִיי טימ שטַײד ןבירשעג ןענַײז ,1920 -הריֿפצה, ןיא ןעלקיטרא ענַײז ןיא

 זַא ,טכַאמעג םאזקרעמֿפירא ווירב א ןיא זדנוא טָאה שטיװָאקרעב .מ ר"ד רענעברָאטשרַאֿפ רעד

 ךיױא ל*נֿפ) ףושלו בתכב שט ַײד (ןענַאמדעביל וצ) ןבירשעג ןבָאה יז . : תועט ַא זיא סָאד

 345(.1 יז ,19 'מרונ ,1930 -רעטעלב עשידַארעטיל , ןיא ץיטָאנ ןַײז

 ביז רעד ןבענעננָא תועט ייּפע זיא ,3 הרעה ,4/0 יז ףיוא ,?קיטרַא ןקיבלעז םעניא

 ךיוא זיא ענעגייא סָאד :,28קסחסאעה םססזטעא" :ןַײז םרַאד סע ,,2826708488 11610חע08"

 .2 הרעה ,491 'ז ףיוא

 613 יז ףיוא טרעװ -וועיק ןיא דיי רעד. דיל סרעבָאלטָאנ וצ ריֿפנַײרַא םעניא (4

 ףרַאד ןוא תועט א רָאלק זיא סָאד ;"-עינרעבונ רעיל ָא דָא ּפ ...וָאניטנַאטסנָאק-טלַא. :טנָאזעג

 ןוא גרעבניצ .י טכַאמענ םאזקדעמֿפױא ןיוש טָאה םעד ףיױא) *עינרע בוג רענילָא וו, :ןַײז

 .(הרעה ,182 יז ,10 'מונ ,1930 *רעטעלב עשירַארעטיל יד ןיא ןרעבַאלטָאנ ןגעװ לקיטרא ןַײז

 ,094--645 'ז) "םידיסח ןוֿפ רַאטאיעט. עמַארד רעד ןוֿפ רבחמ ןעמינָאנַא םעד ענונב (5

 ןשלערבעלה םעניא ןטלַאהַאב ךיז טָאה רע זַא ,ננוניימ ַא ןַאדַאֿפ זיא (ןעלקיטרַא-ריֿפנַײרַא יד ךיוא

 זרעֿפ ןדעי ןוֿפ תויתוא עטשרע יד :ונַײה ,(-װיזַאא הירק ילא;) עמַאדד רעד ןוֿפ פוס םוצ ריש

 רעוװ רעבָא ,קיטכיר ןַײז וצ סיוא טזַײװ סָאד .ןהַאזלעשיֿפ םהרֿבַא--ןעמָאנ ןַײז ןדליב

 ןעניֿפעג ןעמָאנ ןַײז ;טנאקאבמוא ךַאד טבַײלב ,ןהָאזלעשיֿפ םהרֿבַא דעקיזָאד רעד ןעוװעג זיא

 .טייצ רענער ןוֿפ םיליּכשמ עשיליוּפ רעדָא רענַאיצילַאנ יד ןשיוװצ טינ רימ

 .טָאר .ס ןָארַאב ןוֿפ תולדתשה רעד ןגעװ רעבלענ .מ .נ ר"ד ןוֿפ לקיטרַא םעניא (6

 םא רנ ןיװ ןיא רעטעדטרַאֿפ ןשיסור םוצ םודנַארָאמעמ סדלישטָאר טכארבענ טרעוװ דליש

 רבהמ רעד טָאה װװיכרַא רעניוװ ןוֿפ טסקעט ןשטַײד םעד ןבַײרשּפָא םַײב :(805 7) װָאלדַא

 ףא רנ ןעװעג זיא ןטַוצ 1 יַאלָאקינ ןיא ןיוװ ןיא רָאדַאסַאבמַא רעשיסור ;טַאהענ תועט ַא רעכיז

 .(סקיװ ןכיוה ןַײז רעביא ןֿפור םיא טנעלֿפ'מ יוװ ,"וָאלרָא רעסיורג רעד.) ווָאלרָא
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 ואלדא טַארג זַא ,זַײװנָא רעד ןרעװ טרעסעבענסיוא ךיוא תֹדַאד טייהנגעלענ רעד יב

 ןייק טינ ןיװ ןיא טאהענ טָאה דנאלסוד .ןיוװ ןיא -רעטדנאזעג רעשיסדד; ןעוועג זיא (ווָאלרָא)

 .טיטילָאּפ רעד ןיא טרעװ ,טנַאקַאב יװ :(רָאדַאסַאבמַא) דעט ֿפַאש טָא ב ַא רָאנ ,ןטדנַאזעג

 ןיא ךיוא ל*19פ) ןפידנַאב ייװצ עקיזָאד יד ןשיװצ קוליח א טכַאײעג טלעװ רעשיטַאמָאלּפיד

 טינ ןוא רעטֿפַאשטָאב א ןבָאה ןנעלֿפ תוכולמ ערעסעדנ יד :(הססתההעא ןֹוא םסססת :שיסור

 ,ןטדנַאזעג ןייק

 ןלַאֿפעגנַײרַא ןענַײז סָאװ ,ןרעלעֿפקורד עקיסַאדדרַאֿפ ייר ַא סיוא ךיוא ָאד ןרעסעב דימ (7

 ;דנַאב ןטשרע טענ'א

 םועסמ2ז10 5400162 05911 201011 :קיטכיר טסײה יס ָאר.ע'ד ןוֿפ ךוב סָאד :25 יז

 .(1802 עמראּפ) 11

 ןוא) 1697=ז"נה ןיא לָאמ ןטשרע םוצ סדידט ןענַיײז 1 'ב -תונשיה ח"ב ת"ּוש, יד :150 יז

 .(1797 טינ

 2011401591ת086 0025 פצם040 : טסײה עבוה ןוֿפ ךוב 'טיצ סָאד :31 הרעה ,214 יז

 .רויזַאא

 .(,זס5 ס2זטזג" טינ ןוא) ,169 4025//8 ןייז ףרַאד זאטיצ ןשינײטַאל םעד ןיא ; 221 יז

 רמהענגנא לנייא, :ד"מקּת ריוא זו ןוֿכ ןָאסלעדנעמ .מ ןוֿפ ווירב 'טיצ םענוא ,318 יז

 .(?'ידוטש,--טינ ןוא) *יד נו טש

 .("| חי ג גיניוו,---טינ ןוא) *ן בר ג גיניוו, :(ןטרָאד) 324 יז

 .רַאֿפ זיא'ס יו ,יסָאװפע, טינ טסייה +ןַאװטע טױמ, :(עדייז סלַאסַאל ןוֿפ ווירב) 305 יז

 טֿפָא טנעלֿפ רוטארעטיפ רעשטינד רעטלַא רעד ןיא) -דטֿפא, רָאנ ,1 הרעה דעד ןיא טשטַײט

 .("טווטע, רעטעּפש ,"ןַאװטע , םדָאֿפ עלַאיבדעװדַא עטּלַא יד ןרעוו טצונַאב

 .("הריחמ.--טינ ןוא) *הריכמ-דטש,ַא :(ןטרָאד) 374 יז

 *רענעברָאטשענ, :טרָאװ סָאד טסקעט ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא זיא ,ןטנוא !וֿפ הרוש עט9 ,383 יז

 .(ססונמ+זעזמסמ) טרָאװ סָאד ןלַאֿפעגסױרַא ,ןביוא ןוֿפ הרוש עט13 ,413 יז

 ,(עסערּפ) "עשידוי-שילננע . רעטרעוו יד ןלַאֿפעגסיױרַא ,ןביוא ןוֿפ הרוש עט14 ,449 יז

 .(ןלטֿפעגסיזרַא דנַאב ןֿפױא זִיַיוונֶא רעד) 11 דנ ַא ב *עיָאטישזערעּפ. :הרעה ,479 'ז

 : ,זמסט502|ותעפ--ט"כ ןוא :ם6ט0211098 :הרוע עטצעל ,748 'ז

 ,((4 ,(3 ,(1--טינ ןוא) (3 ,(2 ,(1 :ןייז ףםראד תורעה יד ןוֿפ עיצַארעמונ יד ,754 יז

 .(*3 יד ןוֿפ,-- טינ ןוא) =ךעלטַײז 2 יד ןוֿפ עלימיסקַאֿפ א. :הרוש עט10 ,701 יז

 .(1848 -- טינ ןוא) *1845 םוס. :הרוש עט3 ,(רעבלעג ןוֿפ יטרַא) 804

 ןענײטשנדא שריה 'ר ןנעו (52--751 יז) יודנַאֿפ דערפל ַא ריד ןוֿפ ץיטָאנ רעד ןיא

 ןעמינָאנא ןא רבחמ רעד טריטיצ (1848) ןהֹּכ םהרֿבַא רעניבַאר םעד ןעמסרַאֿפ םִייב עלָאד ןַײז ןוא

 ןָא טזַיװ ןוא ,ןרָאי רע70 יד ןוֿפ ,םידיסח יד ןנעק ליּכשמ רעגרעבי:על ַא ןוֿפ טעלֿפמַאּפ ןשידִור

 ןײק טינ רע טנָאמרַאֿפ רעבירעד ןוא טאלב-רעש סָאד טלעֿפ רַאלּפמעזקע ןַיײז ןיא זַא ,דיברעד

 רימ ןבָאה טימרעד גנודניברַאֿפ ןיא ,לכיב טענעטלעז ןקיזָאד םעד ןגעוװ תועידי עשיֿפַארגָאילביב

 קעטָאולביב-הליהק רעד ןוֿפ רָאטקעריד ,ןהּכ הדוהי ןוֿפ ווירב ןקידרעטַײװ םעד ןעמוקאב

 :(1929 רעבמעווָאנ ןוֿפ ךָאנ טריטַאד) גרעבמעל ןיא

 טניֿפענ קעטָאילביב רעזדנוא ןיא זַא ,ןַייז וצ עידומ ךַייא רימ ךיא ביולרעד טימרעד.

 יענמדרַא טָאה יודנַאל .ַא ר"ד רעֿבושח רעד סָאװ ,?כיב םעד ןוֿפ דַאילּפמעזקע ןייא ךיז

 ַיײב לכיב סָאד .?ןטֿפירש עשירָאטסיה, ערעוא ןיא סיורא זיא סָאװ ,לקיטרַא ןַײז ןיא טדער

 ;ןַײז וצ קיחעמ ָאד ךַײא רומ בדילרעד ךיא סעכלעוו ,לסעלב-דעש סָאד טָאה זד:וא
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 ֵׁש6:1ג2 טסמ 11 ןאסזמופ

 ןקזטסא טסמ 1(/ 1 20ז6ת024 ֹמ {626/ 32

 ןיא ֿבר רענעזעוװעג טלָאמעד ,ןײטשנרָא שריה 'ר ףיוא ליװקסַאּפ א זיא ?כיב סָאד

 עכנַאמ .קיסעמלנער טינ ןענַײז ןֿפָארטס יד ,ןטַײז 32 ףיוא ןֿפַארטס 48 טלייצ סע ;נרעבמעפ

 . טנעקעג טינרָאג ָאד ךיא בָאה רבחמ םעד ןנעװ --.תורוש סקעז וצ עכנַאמ ןוא תורוש ריֿפ וצ

 ןטלַאהענ בָאה ךיא .ריּפַאּפקאּפ ןוֿפ רחוס ַא ַײּב ןענוֿפעג ךיא בָאה לכיב סָאד .ןרעוו ריווועג

 ."ןלויטוצטימ סָאד ךַײא ֿבוח ןַיײמ רַאֿפ

 ןט11 ןוֿפ -ןנרָאמ. רענרעבמעל ןיא) -ןטּפידש עשירָאטסיה. יד ףיוא עיזנעצעד ןַײז ןיא

 רעד ןיא תומלשב ךיז טניֿפענ לכיב סָאד זַא ,זעלנַײװ 5 א ר שי ךיוא טביירש (1930 רַאונַאי

 רב ח'מ רעד זיא ,טרעהענ בָאה ךיא (יװ) טול, :ףיסימ ייברעד זיא ןוא קעטָאילביב:הליהק

 3 שירֵיי טנעקענ טוג רעייז טָאה סָאװ ,ןחדב א ןוא ליּכשמ א ,העניטאהָאר רזוע--ןוֿפ רע ד

 ."ןטעברַא ענַיז ןיא טנָאמדעד לָאמ עכעלטע רלעֿפנרעב ןועמש ר"ד ןוֿפ טרעװ ליּכשמ רעקיזָאד רעד

 לי צ ק ַא ד ע ר
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 (טשצרַאקיב) יולה םהרּֿבַא ריאמ ריד ןוֿפ

 :(26--1 זיז) רעװַאנַאה עטנ-ןתנ ןנעװ ןָאסלעַארזיא .י ר"ד ןוֿפ לקיטדַא םוצ (

 זעװַאדלַאמ ןייק ןעמוק ןוא עיצענעוו ןזָאלרַאֿפ וצ ןרעוװָאנַאה ןבירטענ טָאה סָאװ :11 7

 םיטילּפ ,ענַײז טַײּפסרנַאֿל לוֿפ רעייז לַײװ ,רַאֿפרעד סאי ןייק ןגיוצעג םּהסה ןמ טָאה ןרעװָאנַאה

 רעד זא ,ןנָאז ןעק ןעמ .עַאדּפָאמ רעד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ,ענְיַארקוא רעֿבורח רעד ןוֿפ

 םעניא ןעגנוקרעמַאב ענַיײמ עז) .ענַיַארקוא ןברוח םענוֿפ ןרָאװענ טיובעגסיוא זיא ֿבושְוי רעסַאי

 .הליהק עשיריי עקידפמא סָאד ןָא טרָאד ךיז טבייה טלָאמעד תמחמ ,(7--6 *ז 11 *יניס, ךוברָאי

 .ָאטיוא רעש :טילָאּפ טימ וליֿפַא ןוא תונבר טימ ,סנימלע:תיב ,תורות:דומלת ,ןלוש טימ) ןבעל

 רַאדַאּפסָאה רעד ךיז טָאה 1650 ןיא .(םעטסיס רעשיליוּפ רעד טיול *סעטסָארַאטס , ךרוד עימָאנ

 רַאֿפ רעטכָאט ןַײז ןבענעג םיא ןוא ןוז סיקצינלעמכ ןַאדנָאב טימ ןעוועג ךדשמ עוװַאדלָאמ ןוֿפ

 ןעמוקעגסיוא זיא עניַארקוא ןוֿפ םיטילּפ עשידִיי יד ןוא ,סאי ןיא ןעווענ זיא הנוחח יד ; בַײוװ א
 יעגטימ ךיז טימ טָאה ןתח רעד סָאװ ,ןקאזָאק עשיניַארקוא יד ןוֿפ תורצ עַײנ ָאד ןייטשוצסיוא

 ןוא טּפַאטרעד ןקַאזָאק יד ןבָאה ןדֶוי 60 רעבָא ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ןדִיי עלַא ;טכארב

 ריטיצ ךיא :ןשינעעשעג עקיזָאד יד ןגעוו תודע עכעלטע ןבָאה רימ .טרעטַאמעג ךעלקערש

 ; ירז ןוֿפ עקינייא

 00650זו748) הנותח רעד ןוֿפ גנוביירשַאב רעד ןיא .,ויכרַא-יקסיָאמַאז דעװעשרַאװ ןוֿפ (א

 וע65614 .ז'ץמוס528 (.זמנס|ת:0161620 2 1050004/66022 1/01542, םתתס 1052 416 1. 55ק1?סחג2ז1פ):

 ,1875 :ןַײז ףרַאד'ס ;תועטַא 2





 ,ןימלע.תיב ןטלַא ןֿפ וא ןַאשקָאֿפ ןיא רעװָאנַאה עטנ-ןתנ ןופ רֿבק רעד

 ןדַיי עשינעמור יד ַײב הרוסמ רעד טול

 (טשערַאקוב ,יולה .ַא .מ ר"ד ךרוד ןעמוקַאב)
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 א י..(בק2סז 285 1:024011 קס0 רשותסקזסםסתת 5081, 4סז} 6161/8 824066 ססעץטמ16!סחו

 1854 ס2ץמנ 2942 816 ת16 ט044206210 60 1446זץסג 285/002עץ// 402126 516 זו

 ס;טקסיע81*

 .(ןוויכדַא רעניפרעב יד ןיא שטַײד ןיא ןארַאֿפ ךיוא זיא ננוביירשַאב יד)

 טניֿפעג סָאװ ,גנובײרשַאב רעד ןוֿפ חסונ ןשטייד םעניא טלייצרעד טרעוו ענענייא סָאד

 נס 86902:61סטמ9 065 0100001:616ת, 50 קס} 066 1100682619) רויכרַא רענילדעב ןיא ךיז

 068 (080161012668 5סמםפ, 110105264, תתנ6 6465 1105200גז8 ם '3|3/21סװסץ} 10024סז

 עסז22ת268...):

 ,1085 1.0586115006 1166/ 180 טת+סז 0/1802100 טממס 102{סת 668 ן?ומששסנמסזמֹומ 1359

 2ז05863 5028246ת, 168: ר/610868 5100 016 1066 ץס156601468: 4סמת, 016 516 6:1גק2קזס,

 תמטפ6!5מ 5108 םקס} וממסמ 606101100 205280116מ טתמס 18021081/68..."

 ןשיריס ןטימ סַאי ןיא ןענוֿפענ טַײצ רענעי וצ ךיז טָאה סָאװ ,ָאּפעלַא ןוֿפ לוַאּפ (ב

 .טנֿפערַאֿפ טציא זיב ןענַײז סָאװ) -סעזייר. עשיבַאדַא ענַײז ןיא טבילרש ,סוירשקַאמ ךדאירטַאּפ

 :(ננוצעזרעביא רעשילננע רעוורטעג:טינ א ןיא רָאנ ןרָאװעג טכעפ

 ,/45 {סז {גס ,סושפ, {גפ} {ם;סשש {םסזג 160 םטמקססת5, 2860 10ז{ט166 {מפזמ יט6

 םוקהזפ 1089, 14 ט/85 8216, 40 20216 !הסתנ 000:658 {מסוז םזסקסזֿץ. ('טז הסגזזצ 4

 ױט16 2161 81 {םס טססקומַע 01 180: 18101165 286 1812מ? 62:10168.7

 (זז8צ618 01 218 ס8:1ט5, 1088008 1829--36, {} 79).

 ענַײז טימ (ןוז סיקצינלעמכ ןַאדנָאב) שומיט ןוא ,טרעודעגנ טינ גנַאל רעבָא טָאה סע

 םעד טימ המחלמ רעד ןיא ,(5002868) ץַאש יב הלּפמ עסיורנ א רעייז טַאהענ ןבָאה ןקַאזָאק

 רעוָאנַאה ןתנ ןעוו .ןּתוחמ סיקצינלעמכ ןבירטרַאֿפ טָאה סָאװ ,ןַאּפעטש עגדקענ רַאדָאּפסָאה םעַײנ

 גנַאל ןיוש הליהק רעסאי יד ךיז טָאה ,(00--1658 ןשיװצ) עװַאדלָאמ רעד ןיא ןעמוקענ זיא

 ןיא ןשרד ןוא ןיד:תיב-ֿבא ןא רַאֿפ ןעמונענֿפױא טרָאד םיא ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,טקיורַאב טאהעג

 .ךיוא טנַיײה ךָאנ טריטסיסקע סָאװ ,לוש רעסיורנ רעד

 4 / ."ןעיסקָאדָאטרָא:שיכירג. ןַײז תרשד -ןביילנ ןָשיליױטַאק-שיכירנ. טָאטשנָא :14 יז

 רעדָא ָאריּפש עטנ ןסנ :ןכײצנערֿפ ַא ֿבקעיױב טלעטש -םונ הֿפי, רֿפס םַײב ;19 יז

 .(361 רעמונ ,228 יז ,*"םירֿפסה רצוא.) זדע'װָאנַא ה

 ייח , רֿפס םעד ןרעװָאנַאה וצ טבַײרש רע ןעוו ,טכערענ זיא דע ד ַײנשנײט ש .מ :20 יז

 .רעטַײוו םוצ רעהענ *עטנ. :קיטכיר טינ זיא ,טניימ רעדיײנשנייטש יו ,"עטנ םלרע ייח. רָאנ ; "םלוע

 ןַײז ףיוא טבײרש לקינייא סרעװָאנַאה סָאװ ,סָאד ןענעיול ױזַא ףרַאד ןעמ ןוא ,טרָאװ ןקיד

 םלוע ײהו םיעושעש עטנ רבחמה לעב ד"יה עטנ ר"רוהמ חונמה דיסחה. :ןדייז

 רעד ,-ןמאנ עטנ, לטיט ןטימ רוביח ןטנַאקַאב םעד ןנעוװ ךיז טלדנַאה סע .-ןמאןנ} עטנ ןוו

 *ןמָא. רעטושּפ א זיא טרָאװ עטצעל סָאד זַא ,טניימעג ןוא טַאהענ תועט ַא רעבָא טָאה רעצעז

 .ףםוס םוצ

 זיא רעװָאנַאה זַא ,ןעמ טביילנ--רעדנעל עדעדנַא ןיא ךיוא ןוא--עינעמור ןיא :25--24 יז

 ןיא ןבָארנַאב םיא טָאה ןעמ ןוא לארשל:ץרא ןיק נעװ ןֿפיױא רעביור ןוֿפ ןרָאװעג טענרהעג

 עטלַא עקיטרָאד יד ןוֿפ םענייא ןיא וליֿפַא טזַײװ ןעמ .סַאי ךָאנ ֿבר ןעוװעג זיא רע ּוװ ,ןַאשקָאֿפ

 םוש א ןָא ,דרע רעד ןיא ןבָארגעגנַייא ףיט רעייז טגיל סָאװ ,ןייטש ןרעוװש ןטַאלג ַא תורֿכקהיּתב

 .סקלָאֿפ רעקיזָאד רעד ףיוא ןָא טזַײװ רּתנסּפ ֿבקעי .רֿבק סרעװָאנַאה זיא ָאד זַא--,טֿפירשֿפױא

 גרעבמעל) ןהּכה רזעלא ןוֿפ -םירפוס |!ןתנק. רעד ;22--21 יז ,"םימיה ירבד. ןַײז ןיא עיצידַארט

 ."ןעונעמארב אייכילאווב ןאשקאפב {רבקנ} 'נ. :שירָאטסיה ץנאג דַאֿפ רז טלַאה ,א"ע ז"נ ףד (2

 םירקחמ. ענַומ ןיא עז תוכיראב) ןייטש םענעזיוװעגנָא םענוֿפ דליב סָאד ַײב ָאד גײל ךיא

 .("תודועתר
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 :(32-27 זיז) *אניירקוא ןמו ןטוא ןמ הלודנ השעמ, רעד וצ ריֿפנַײרַא ס װָאנבוד .ש (2

 .לָאמ רעד ןיא רעטסענד םעד רעבירַא ןענעז סעקַאמעדַײה יד זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא סע

 טנוֿפענ סָאװ ,טנעמוקָאד ט ןוֿפ טאטיצ ַא ָאד ביג ךיא .תורצ ןָאטעננָא ָאד ךיוא ןבָאה ןוא עדוַאד

 עשראװ ןיא רעטדנַאזעג רעשיסַיירּפ רעד .סָאד טקיטעטשַאב סָאװ ,ןויכ-ַא רענילרעב יד ןיא ךיז

 :1768 טסוניוא ןטס24 ןוֿפ ,גיניק םוצ טרָאּפַאר ןַײז ןיא טבַײרש (868010) ַאונעב

 ,1/פ {08+, םסמ 56316016ת+ 465 640015105 6ם ?ס!מָצמנס זנ81פ 80551 ןטפףט'6מ 10101-

 48ט16, סוג 11 800? 46 תסטטס8טצ 21165 {טסז 165 26811/5מ0תמזמ65, 165 ןקע/6068 61 165 {ט8

 קפ!ס8015 400+ 118 0מ+ קט 56 852181ץ.."

 יתוֿבושתו תולאש, יד ןיא תודע-תויֿבנ עשידִיש :װָאש אבור .ז ןוֿפ יטרַא םוצ (3

 :(196--115 זיז)

 .ַאּפש ןיא ערעדנַא ךָאנ ןַארַאֿפ ןענַײז םוֿבושתו תולאש עטנָאמרעד יד רעסיוא ;124

 :ם"דשרהמ רעד ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ןעמעלַא רַאֿפ .תולאש עטושּפ רעדָא תודע:תויֿבג טימ שילָאינ

 טלעֿפ ;1802 נרעבמעל--ת"רש ענַײז ןוֿפ עבַאנסיױא עטצעל) קינולַאש ןוֿפ הנידומ יד ?אומש 'ר

 עטנַאסערעטניא ןַא רעייז ךיז טניֿפעג יה ןמיס *טּפשמ ןשוח. וצ דנַאב םעד ןיא .(ןֿבקעי:ןב יב
 טלדנַאהַאב יז בָאה ךיא :1550 ןיא ךרעל הליהק דעטשערַאקוב רעד ןוֿפ שילָאינַאּפש ןיא הלאש

 .8 יז ,(1928) } יב *יניס. ךוברָאי ןיא ןוא 70 *ז ,(1926) 1 גנַאגרָאי ,"יניס ,, טֿפירשטַײצ רעד ןיא

 ,עלוֿפ ןײק טינ זיא 1839 ןוֿפ ל*שרהמ ת"וש ןוֿפ עבַאנסיױא רענרעבמעל יד :139 יז

 ,א"ק ןמיס ןטימ רָאנ ךיז טקידנע יז תמחמ
 תאשמ, ת"וש יד ןיא) ץיל ַאנ :ןעכענ עשיֿפַארנַאענ ןוֿפ סקעדניא ןיא :194--193 יז

 *שטילַאה ןיילק,. עשיוװַאדלָאמ סָאד רָאנ ,שטילַאה עשיצילַאג סָאד טינ ָאד טניימ (ה*ימ 'ס *ןימינב

 .ןע ס ײװ .ץ אל ַאנ ױנָאד רעד ַײב טָאטשנװַאה עשינעמוד עסיורנ עקיטציא יד ,רעטלעלטימ ןוֿפ

 .טסעב ןיא ןא 8 ר ע ק ַא רָאנ ,גרעב:ןעשייוו טינ טניימ (ז'ע 'ס -תונשיה ה*ב ת"וש. ןיא) ך דו ב

 יד ןוֿפ) גרעבעשייו ;(22--21 זיז ,1930 ,50טטסםוז 64 5616ת06 :םעבדרַא ןַײמ עז) עיבַאד

 ,ןעמעב ןיא גָארּפ ןבעל גרַאב-רעסַײװ זיא ('ו 'ס יאדתב םינואנהמ ת"וש

 ןרָאי רע80 יד ביײהנָא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ רעװָאקירעשט .א ןוֿפ !טרַא םוצ הֿפסוה

 (453 יז עז) ןעמָארנָאּפ יד ןיא עלָאר סנלעטנערד 'נעג ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ דעד יב

 ,6826204124 ביז ןיא טנַאלַאנ .א ןוֿפ 'טרַא ןקיטכיװ ןֿפױא זַײװנָא רעד ןלַאֿפעגסױרַא זיא

 װיכרַא םעד ןוֿפ ןטנעמוקָאד טריטיצ ןרעוװ סע ווו ,וו"א 180 יז ,(1928 דַארננינעל) 860דעא"
 סעמַארנעלעט ןוא סעיצולָאזער עשיטימעסיטנַא ןייר ןטלַאהטנַא סָאװ ,רָאטַאנרעבוג-?נעג רעוועיק ןוֿפ

 ,גנורעקלעֿפַאב עשידוי יד ןציש וצ ּפָא ןֿפַא ךיז טגָאז רע ּוװ ,ןענלעטנערד ןרֿפ



 ו דנַאב ,ןטֿפיױש עשירָאטסיה יד ןוֿפ טלַאהניא

 .טיקיטעט עשירַארעטיל ןוא ןבעל ןַײז ,רעװָאנַאה עטנןתנ ,ןָאסלצַארזיא .י ר"ד

 ןטסקעט ַײרד .(1768) עניַארקוא ןוֿפ ןברוח רעטייװצ רעד ,װָאנבוד ןוצמש .'ֿפָארּפ
 ."אניירקוא ןמו ןמוא ןמ הלודג השעמ , קינָארכ-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ

 ה"י ןט11 ןוא ןט10 ןיא) ןלױּפ ןיא ןדִיי ןגעו תועידי עטשרע יד ,סוקצורב .י ר"ד

 .תוצרא עברַא דעװ םענוֿפ לעטשנעמַאזוצ רעד ,רעּפיש .י ר"ד

 תוצרא עברַא דעװ םענוֿפ עטכישעג רעד וצ ןטסעגער עשילױּפ 53 2

 ,(ןלַאירעטַאמ-וויכרַא טיול)

 ןט15 ביײהנָא ןוֿפ תובושתו.תולאש יד ןיא תודע תויֿבג עשידַי ,װָאשַאבור ןמלז
 .ה"י ןט17 ףוס זיב

 .רעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןדִיי ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ,םולבלעגניר .ע ר"ד

 ה"י ןט18 ןיא ןדִַי עשילױּפ ןגעוו סרעדנזַײר עשידנעלסיוא ,רעבלעג .מ .נ ר"ד

 טימ .ךַאבנֿפָא ןיא ףיוה- ןטסיקנַארֿפ םעד ןגעװ סעגרָאּפ סעזָאמ ןו פ תונולרכז

 .רעבלעג .מ .נ ר"ד ןוֿפ ריֿפנַײרַא ןַא

 ,(עלימיסקַאֿפ טימ) ווירב עשידָיי ענַײז ןוא ןָאסלעדנעמ השמ ,יקסנַאידָאר ָא ב םייח ר"ד

 ;רעװָאקירעשט .א -- ריֿפנַײרַא (1 :החּפשמ סלַאסַאל ןוֿפ װיוב עשידַײ
 דנַאנידרעֿפ ןוֿפ סוחיה-תלשלש רעד וצ :רעיַאמ װַאטסוג ר"ד 'ֿפָארּפ (2
 .(סעלימיסקַאֿפ טימ) ווירב יד ןוֿפ ןטסקעט (3 ;לַאסַאל

 טיול) ה"י ןט19 טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא ןסַײרּפ ןיא גנוגעווַאבידמש יד ,סענעמ .א

 .(ןלַאירעטַאמ-וויכרַא

 עיצַאּפיסנַאמע רעשידִיי רעד רַאֿפ ףמַאק םענוֿפ עזַאֿפ עטייוצ יד ,ןיקרַאב המלש

 ,(1826--1820) דנַאלגנע ןיא

 .1863 ןוֿפ דנַאטשֿפױא ןשילױוּפ ןיא ןדִיי ,יקצַאש בקצי ר"ד

 גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידִיי רעד ןוֿפ בײהנָא רעד ,רעװָאקירעצשט .א
 .(הֿפוקּת סנַאמרעביל)

 םעד ןוֿפ ןלָאקָאטָארּפ יד "ודנולב םירבצה םיּתסילאיצוסה תדגא סקנפ,

 .(סעלימיסקַאֿפ טימ ;1876 ןיא ןָאדנָאל ןיא ןײארַאֿפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידִיי

 .טֿפירשטַײצ רעשידִי.שיסור רעטשרע רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ,יָאװָארָאב .ש

 .יָאוװָארָאב .ש ןוֿפ לקיטרַא םוצ ,.שט .א

 טימ ,רעבָאלטָאג .ב .א ןוֿפ דיל טכעלטנֿפערַאֿפטינ ַא -- 'װעיק ןיא דָיי רעד,
 ,שט .א ןוֿפ ריֿפנַײרַא ןַא

 ָארָאב םייח ר"ד (2 ;עיצקַאדער רעד ןוֿפ המדקה (| :"םידיסהח ןיֿפ רָאטַאיעט,
 ;"םידיסח ןיֿפ רָאטַאיעט , םוצ עידוטש :ריֿפנַײרַא--יקסנַאיד
 ,(סעלימיסקַאֿפ טימ) עסציּפ רעד ןוֿפ טסקעט



 ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקָאד

 1671 ןיִא תוצרַא עברַא דעװ םעד ןוֿפ שידִַי ןיא םיזורּכ ייוצ ,װ ָאנבו ד .ש 'ֿפָארּפ
 ,סעלימיסקַאֿפ טימ ;סקנּפ םענערַױלרַאֿב ןוֿפ טַאלב ַא)

 ,(עלימיסקַאֿפ טימ) ןאדרב לע הרומח העוֿבש ,ןײטשכַאװ דרַאהנרעב ר"ד
 ;1784) ד"מקּת רָאי ןיא להק רעניװ םעד ןוֿפ לָאקָאטָארּפ רעטשרע רעד ,תויח לואש

 ,(סעלימיסקַאֿפ טימ

 ןיא תקולחמ-םינבר רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ (1-- /2400219808 ,יקצַאש ֿבקעי ר"ד

 ןגעק ןדַײי רענילבול יד ןוֿפ ףכַאק רעד (2 ;ה"י ןט18 ףוס ענליוו

 -שיליוּפ ַא ןוֿפ השקב ַא (3 ;1818-1817 ןיא לוש רעשילױּפ רעד
 ;ץנוצ דלָאּפָאעל ןוא דלָאהדנעגוט ֿבקצי (4 1818 ןוֿפ ריציֿפָא ןשידִיי

 רעװעשרַאװ םעד ןוֿפ םידמלמ ןגצוו ארוק לוק רעטנַאקַאבמוא ןַא (5
 -שידָיי ַא ןוֿפ טָאברַאֿפ (6 ;(עלימיסקַאֿפ טימ) ןָאזדיװַאד םייח 'ר ֿבר

 *תריזג, רעד ןוֿפ עטכישעג רעד וצ (7 ;ןליוּפ ןיא לכיב ןשטַײד

 .השקב עטגָאזעגּפָא ןַא (8 ;ןליוּפ ןיא "שוֿבלה
 יד ןוֿפ עיציטעּפ ַא (26 ;המדקה (1 :וויכרַא ןַײמ ןוֿפ ,ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד 'ֿפָארּפ

 ;(שטַײד) 1848 ןיא טנעמַאלרַאּפ רצניוו וצ ןדִיי רעגרעבמעל

 ןיא ףורֿפױא) "םירפכב םיבשויה לארשי ינב וניחאל, 2

 ןוֿפ רֿבק ןֿפױא דילרעיורט ַא (4 ;(1848 רָאי ןוֿפ שידִיי
 .נעמולב ףסוי ןוֿפ - ןהֹּכ םהרֿבא רעניבַאר רעװעקָארק
 ןוֿפ ףורֿפױא (5 ;(עלימיסקַאֿפ טימ ;שטַײד) דלעֿפ -

 עשייר ןיא ןעױרֿפ עשידִיי-שילױּפ יד וצ רעטיר עדליטַאמ

 ,(עלימיסקַאֿפ 1848 ןוֿפ

 (ןהֹּכ םהרֿבא רעניבַאר ןוֿפ גנומסּפָא יד ןוא ןיײטשנערָא שריה 'ר ,יודנַאל דערֿפלַא ר"ד
 .(גנולייטטימ)

 -יהָאמ רעד ןוֿפ דילביול ַא (1 :ןקעטָאילביב ןוא ןוויכרַא רענליװ ןוֿפ ןָאק סח נּפ "גַאמ

 ןבעל םענוֿפ (2 ;(עלימיסקַאֿפ טימ) 11 ענירעטַאק דוֿבּכל הליהק רצווצל

 װַאלסינַאטס דוֿבּכל גנורעַײֿפ יד (3 ;ה"י ןט17 ףוס ָאטעג רענליוו ןיא

 טימ) 1764 ןיא לושטָאטש רענליוו רעד ןיא יקסוָאטַאינָאּפ טסוגיוא

 לקסווָארבמָאד לַארענעג ןשילױּפ ןוֿפ טסניד ןיא ןדִיי (4 ;(עלימיסקַאֿפ

 .ינוא רענליוו םַײב לוש-עירעשוקַא רעד ןיא ןעױרֿפ עשידִיי ;} (1813)

 .שריה רעטָאֿפ ןַײז ןוא ָאקשטַאילק ןַאילוי ; (1824-1811 טעטיסרצוו
 ןוֿפ תוריזג יד ןוא םינלדּתש:םיריֿבג (1 :ןוויכרַא עשיסור יד ןוֿפ ,ר ע װָאקירעשט .א

 ןטסינָאטנַאק יו (2 ;(1855--1854) "ןדַאירזַאר , ןוא ענישטורקער
 ןגעק גַײצעג סלַא ןדָיי (3 ;דמש-גנַאװצ טימ טלגנַארעג ךיז ןבָאו

 ןשיליוּפ םעד ֿברע דנַאלסור ןוֿפ טנגעג-ֿברעמ-םורד ןיא ןקַאלָאּפ יד

 ןיא טוּפסיד ַא ןגעו ןדָיי ַא ןוֿפ גָאלשרָאֿפ (4 ;(1861) דנַאטשֿפױא

 ךמושמ רעד זיא רעװ (5 ;(1862) םייבר עשידיסח יד טימ טַאנעס

 רעד ןוֿפ -- ןרַאלוקריצ עמייהעג ייווצ (6 ;(1858) ?יקסווָאטַצּפָא
 .םינבר יד ןוֿפ ןוא טכַאמ

 יד תֿבוטל ןיוו ןיא דלישטָאר ןָאמָאלַאס ןָארַאב ןוֿפ תולדּתשה יד ,וצבלעג .מ .נ ר"ד

 ,1846 ןיא ןדִיי עשיסור
 -ירָאק לַארענעג וצ ווירב סלרעּפ ףסוי (1 :ויכרַא סלרעּפ ףסוי ןוֿפ ,עלנַײװ לארשי

 ןוֿפ (6 ;טַײֿפ ןועמש וצ ןיֿפעל לדנעמ ןוֿפ ווירב ַא (2 ;יקסווָאט

 .(טנעמגַארֿפ) ווירב ַא סניֿפעל לדנעמ

 ,(18123) הניהּת עשירָאטסיה ַא ,יקצולירּפ חנ

 ןכַארּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא רוטַארעטיל עשירָאטסיה עשידִיי ,עיֿפַארגָאילביב



 צאוש 5100165 {מ 1115 ס1. +. 1

 ץזסומ 1086 2זס0מוטס8 01 ןמפ 1166:80 501601110 108110016 ({}טס)

 (טמ. 660--481)

 /4 תטזמקסז 01 606ט016015 2:6 םט2188868 !זסזמ 106 2ז0ם:ע/ס5 01 {'ס
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 1. ןךױאס 16501ט00תפ !ץסמנ 186 קנתאספ 01 116 1/224 01 מס !סטז 5
 04 1671 (2/50 1601000064 גת 1208100116).. 1 16 6818ת+ {סש 8061 01 16 01191021
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.(120511016) 1883 286 1847 

 4. 28 טסז} 1006 !תסשמ 20מ062/ 01 {מס 8216גת 51גטפ (םיוואלסה ימע)
 1981664 {0 186 הטפפ12מ ןסשפ !מ 116טזס6 סת {16 6076 01 {מ6 2ט950-1 טז41פג

 ועהז !ם 1877.

 5. 20קס2| 0 {גס 1.0ת008 126116/ (20זמזמ1ו166 10 106 16109668 !זסתג

 {מס קספעזסזופ !ת 205512 !ת 1882 (1208510016).

 6. 2 קססתג קט018,66 סע 416 30:/מס 1665 (ססתנזמטתווע !ת 1802 תם
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 ֿפטזותנ81ץ 2411

 1. ןםס הפטזס8פ 01 {םס ןסשפג ססז 020108 {הצ ות {גס 415606+ 01  טסןומ
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 01 125+ 0פ!?מצװ

 ס+ 8. שט1תצצ ס (16:35216זמ)

 (םק. 650---655)

 186 גט+גסז קט015265 5606121 400ט06ת18 6241120164 !!סזמ {מס 0582
.8/021765 

 1. /8 50װ6זס 01 2 !'זסמסג |סשש 15220 /11:2:25 10 00102126 2015 }68

 ןת /4100114 (1846) 4/  ססתגמנטמ!ס20ת !זסמנ 106 1005514מ 1/10156/ 0/ 6
 ןח{סז1סז {ס 106 !טטפפגת ש1ססזסץ !ת 201480 (/גט9. 151, 1846) 280 2 194

 {זסזמ זםס ׁשגססזסץ 10 416 20119מ 5601612זע 01 54216, 1 טצאט} (5604. 15/27, 1846).
 8048 ם0000נ6218 2/6 {ת 205812ת.

 2. סם קסטסז+ץ 2000ת9 186 ןסש5 01 102/5846 1מ 106 1010016 0{ 6
 1913 ססת!טצץ.--/4 16066+ {0 186 302ז5260 ,1002013 (8ט2100205) 62060 8
 (ום 1160166) 2מ0 3 ססמנזמטם!ס3:0ת8 1{סזג 186 2ו2מ2961062/ 01 {8ס 002ז5ג4ש6

 1661211/1ג 62166 1853--1856 (ות 1146152)-
 3. 4 זסקס;! !ץסזג 2 2סטסצ+תסז ומ 2018804 ס0תססזתותפ 2 |66ופג םסצ ט0

 ו/85 {סזס1ס1ץ 16061ע760 !תֹוס 186 הט55:2מ ,/גזזמץ

 2 1544ס+ {זפ9װג ?161תז:00 (0/2042 10 28! /הצצ

 (קק- 656--665)

 ך'מס 16066 035 4:50076164 ט}צ 8. 141601גץסט5אש 1 406 001:600ת 1
 11264-199615 ןכגקסז8 תםסוש ןת 1 2615. | םס 1660 82460 156 ?ססזטס:ש 1877 18
 הת :תנקסז{2ת! ססתוכטוסמ {ס 106 פ?ט4} 01 188 101261005 םס6טססת (2ָ
 8ת0 1/גז4. 188 1616 18 קט21/5060 1מ {ג6 (נסזזמהמ 0119102/ 204 18 ססס04

 וה 2 1140ו58 11205:2600 286 !20510016 160:0000110ת. 1. 1160

 820 8. 141012ץסצפאץ םעס וטז16סג 8ת 180000000ת 226 0!6401202:/ק 58
 {0 {םופ 400000624.

 /ג +100/58 162051260מ 01 2 1:2200624+ 01 24 1646 {זסת- 5

 1058 {ס 861:1ת0164 /גט6/'מ 20 גת (136 (19זז08ת 00197021 15 ןכז1ת:64 סת

 באס 425) ַםֹוטֹותַת 4 002ז2045719010 01 182ז| גזע.



 אאוו 5606155 1ם 11/90זץ, ט. 1

 2. 28 063ס/ס0סמ 0{ 2 1104 862:180 םצ 2 תטזממסז 01{ )ןסשופה|ה 45
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 7. סמ ג 506012/ 024 106 ןסשפ !ת 010 /205512. /3 {סזזמט1ג 4260 4

 (שוטסמ !ת 1208110:16).
 8. 0 {גס 60002410021 161ס1װ {סז ןסשפ !ת 10055:2: 2. 1,6146/ 01 1600ת0-

 זמסת04?02 {ס; 12. 1106ת402/ 02160 1242 (!ת 6)2055148 0. /גת 6212
 {זסתמ גת !ממקסע12! ץ69פ0ז12+ 16922/01ת9 ןסשופמ 5000018 02164 1844 (זמ 11042).
 9. 44 1640 10 106 162465 01 186 53062161 (טסזמזמטת:זץ 1692:019 6
 ןצסעמס?סת 01 2911001?ט/6 2ת10ת9 1מס ן669 }ת 605514 02160 1842 (ות 116 סז6ש)},
 10. /2 ןק2585 10 2 }סו 1719  תותג ןק611019510 10 165106 !מ 302/5גש6

 42104 1849 (ש1ג 2 1405100116).

 ץזסומ { 26 רע1!מס0 2צ+6ה!וצט68

 2, ט סמ (33/מס)

 (קמ- 605--614)

 1. 16ס גטז!םסז טט111685 01 {םס 2מקס/ת!זוסתז 01 86ת-/סמ !0טסתסש 018ת6-

 1266: 01 5גזמסמ !םםטקתסש, 25 תסמסזבזק 18506000ז 01 186 ןסשופמ קסטסזם-

 זתגסמ+ 508001 24 10/056151ג7 ומ 1853. 186 1010/102000 18 12/6ת {זסזמ {16 ת0

 56266 /גזסןוטס8 (40168 {ס; 1871 01 {16 600161 600021:0421 1ת506010/ 0! 6
 ףש:/מס םופ01ס1). 360-/210מ םטסתסשש 000ט0160 {הופ םסמסז8זץ ןק05+ טק 40 1873.



 אא 5600168 1ת 11:סזע, ץ. 1

 ךמס 2666861/ ?04מ0 20:6:0מ8 0{ {טס 6/!ןמס 1662118 !ןזסמוטס8

 2. 8סמ (6/:ןמס)

 (קק. 538--548)

 146 גט!םסז 4650/1068 106 1600מ8תופ 0? 186 2זסםוטס65 0/ {ם6 4
 1660118 01 ט0:/מס. 116 {סטמ4 סמס ק8/+ 01 1! ומ {גס לׂשוןמס 51246 /בזסמוטס5
 2ת0 2016 2: !ת 186 1/טמ10102/ /גז65//00. 1116 !סזזגסז 8601/0ת 00212/ת5
 29 טס|!טזמספ 286 601012065 106 ץסהז5 1808 {0 1838, 6400 186 ץסגזפ 23

 מס 1814 106 1210 ןק2:! 00251818 01 44 טס|!טזמספ 10ז 186 ץס2:5 1809--485
 (686 1660012 25 200115000 גמ 1845) 1106 2150 106 400ט0162/8 {סז 6

 ץ02/8 1813 200 1814 2ז6 10158109-

 106 0680 825 קט! 186 60150076160 2/021068 !ת 0106 20 6
 8 081210906 01 !תגסזמ. |ם /גופ 2ז11016 116 קץס9601פ 1גס 80מסזמס 01 תופ 80261318-
 וסמפ ש1{ג 2116 10/010200מ 0020612109 6208 5ט081ש15:00. 1 116 111151:2410ת8

 ומ 406 2100016 000/2/מ ןזמקזותופ 01 116 14601184 5621

 2 תהעס 01 !חסס0סזמ ןסשופ 14:540ז7 (1915--1917)

 ם. אסטפ'ת סט11ס גמ (1.0מ8608)

 (טק. 549--562)

 ך'םוצ 2:00016 ןקזס56018 64612:66 1010/ז02600ת 00206ז0/מ9 חס 506012ש
 6160160 7016104 (טסעממווע66 01 {86 ןסושוצנ 202:0 01 6מ069 !מ 1.0800ת.
 םטזומפ 116 ץס2זפ 1915--1917 01 {םס 300018 302 ןופ 560ז61גז/ 2440 9

 ו/0:66/ {.טס1סם8 3/01/ 62062ט0060 10 92/8 10; 186 )סשפה טס50סמ ֹות
 1205818 00ת51061260ת סמ {86 ק2ז+ 01 16 8ז10פמ (2ג0ט6:00168/ 284 68
 16 12066/ {ס 10/6:ט606 סמ 26821/ 01 {86 מ618600160 |6ש3 שנ1זמ {מס !ט33גת

 1921, 168 2/|ץ. 1086 /סטשט5פמ 0ט651108 ןק18ע60 2 061141ג 1016 זמ 186 קמססס62
 0008000460 סָש 186 {ששס 189//602 51065 !מ ת60112/ 00081:105) 220 !ג /40008
 ות ןק2זו1סט12ז |665מ 560110062+ 848 292105/ 106 15016016 0019 10 {םופ סקקס?-
 ןטסמ {0 2591 1/0סץ 002131מ60 1016 08//10101002 !זסתג 106 }ן66פג ס0תג-

 זמטמוזע 16206/8 ֹות 161:09720 רטםס 221061640 21246012/8 00תס6זתותע 6

 {6111016 ןק61960ט1108 01 |סש3 סמ {מס ק8ז+ 01 {מס !אטפפ!גת 00ט6:/מתסת! 8
 עמו; 1גז} פטקזסתנס 00תנזמ2ת4 (12156 200052110ת5, 10255-ס4קט1510ת84 תמנ/1גזץ

 ןס9עסעגפ).

 1046 הטפפוגת 20טסזתזמסמז /0014 תס/ ןכסזזמ1+ 118 2115 10 10606016 !ת
 {םופ 1024166 206 01110121// פטקקס;160 21| 46 12/86 2000526/0ת5 2921056 6

 1905. '015661ת9 116 0010/מ9 טקמס2ט2) זמ 29812 106 /סשט15ג 16264615 וטס0

 סט! 2 קזס9זהזמ 01 }6658 6421028405 10 26 ןע6562160 10 106 ט;סממס6

 26206 (0029/658. 14 088 10110012160 קצ 5. םטטקמסושא 200 1+ 00012/ת5
 {86 46102803 {סז ס131/ 286 02/10021 601240010260ת. 186 /סש5 0! 0
 {?טווע 5טקמס1160 106 4600826 !{סז 01311 6:02ת0//0102ת, !2ט+ 186 606002מ0 01

 ם21:002/ 2טוסמסזמצ !הסצ פטקקס1166 סתוֶצ !ת ק2ז6
 !ת 2 5פטקק!סזמסת!הזע 2016 10 115 210016 =. 186/261160ש6+ 5

 {86 6015006 םסש {ס 10210712/5 00206178129 106 סשפ זמ /0ט5518 0676 56016//ץ
 5/0099160 0ט+ 01 /405514 ;ת 1916 כצ 2 טט952ת זסטס}טסמהזץצ 2ת8 ?זסט9/

 {0 /ג1611024



 ֿפטזמתנב אזא

 2 פסםצסס 04 {ת!0זתנהווסת ?0+ {3ג0 11/860+} 01 436 ןסש8 ומ ם239סז8 ההצסקפ

 8! {מס םסע:םתנתפ 01 {הפ 198 0סת?טזץ

 5. 0 0586 ם 6 (/8ז1פ)

 (סמ. 517--523)

 ך'מס גטזםסז 0215 2//סתססת 10 118 1108 11:612!טז6 01 תנסתמסוזֿפ 06 6
 ן8ז60128ת!צ !ת 14800160מ 5 08ת0מ2:0מ !מ 1805512) ומ 1812.

 1 8656 זמסתגמסוזפ 00248:ג 1מ!0זזמ0!21סת 01 0162! 1ת/6165/ 200 !ממס6
 8003! }סג 1166 ות 186 16010ת5 01 {805512, שתוסת 5860 186 !זסמםסמ גזחמצ

 ן855:09 !םזסטפ 186

 6 גט6גס; ףטס0165 6406ז018 12668 !זסתג 85ט08 תמסזמסוזמ. 1066 6
 5006 200 04 1656 1!סזגפ. כסעגס 01 {גסתמ 2ז6 טסזץ 1216. 1 ועסט146 6
 {ס 566 גמ 20/80100ש 01 )302104 !ת 1656 תגסתגס1זפ 60/001160 240 קטס(6

 קצ (גס םסקגזמסם! ס/ !1פ!סזץ 01 186 {100190 5016011110 105111046.

 }8 0 0 0 ? 8 4 ת { 6 ץ

 םז אז. א. 8 216 ץ} (61:21651)

 (קק- 524--530)

 ך'0;צ 2160016 םוטספ 2 ם102זגמםץ 01 ''406 105? 02ז001016/ 01 הטתמגת/גת
 )95 , ,ןגססמ 2521 (1820--1902). 8ָצ ןקעס00!1655 1580/6ז 85 2 וט406082

 זמט510144 280 6 ט00611008 40 1106 !םוצ ישסזא /4 11ו5+סזצ 01 6
 }סט ןמ ה טזמ 212 גת 0106/ 10 1610466 186 220056001010 21162211085 1

 {תס ןסואפ ועס16 2165 !מ !הטזמ2תוג. 186 שסז8 25 שז16ס8 !ח 1100/58; 6
 {וז5 ןכה:+ 8מקס2/64 1מ 1871, 186 860084 ןכ2// ןמ 1,6000679 !ת 1872; גמ 66
 0{ {גס שסז8 ש25 2150 ןקט01858060 !ת (:סזומגמ 1122512004 ות 8ט042/68/ !ת
 1878. 16 215400102/ 78/36 01 152040ז 8 13115!סזץ7 ופ טסזץ 5021 קטז 6
 . םזס 0סז6גו8 4214 ום 16 שטתוסת זמבא 26 01 ט06|2 10 2 215:00/20. 110שסט50
 {מס טטסז!א 1צ וזמקסז(824 25 2 110201500 תוסתטזמסת! 0/ {מס !הטזמגתוגמ 11404158

 012160+ 1406/202 ץ5 10 18 2 2162/ ז2/ץי

 ?ס0סענפ 0{ 08!60װ} 1 !1סמפ+ 01 (ה:הסזומס 1! 206 1 סו !30!מסז5

 סט: 6821 80סז06412תמצ! (86/8)

 (טק. 531--537)

 ןמ {םופ 2101016 26 0650/10640 186 קססזמפ 601091210 (62/מסזתס 1{
 טשמוסמ {גס ןסשוֿפג 1.601025 01 5ת4|ס0ש7 286 2010154 ןקזס962166 40 406 !טט551גת
 קזמקצס58 4טע149 2064 ט1816 40 48656 0 2116-!ט9518ת 01005 !ת 106 ץ62/ 1780.
 08 (ג6 22368 01 2 116ס/ג// 282/ץ8!5 116 גט!םסז 01 106 2/01016 2זזןעס5 4
 {תס ס0001ט510ג 402 {מס !1ס0זסש 1646 01 {ם9 5םא|סט 6ט108ש (85 661| 248 6
 11ס0116ש ןססעמ קט0115060 ומ 106 5108165 זת !1ופ!סזץ 01 116 {1 1444 = 0
 1ת5016046, טס|. 1) י/ג5 טט/סמ טש 186 ןס6+ 01 186 62ז1ץ 11258212, 14214211

 11662 0/05561ץ 220 {86 (גסזזמבת 1/2051200ת 625 1206 'סצ 1010565 1160-
 461550װמ. (0:0ת06זת1מ0 186 1:010158 קססנג טטםוסמ 15 2150 1:2512160 0
 ןזסםס0ת, {םס 2040 2ג2465 186 0021601ט/6 1021 16 25 ועזו6סם קץ 51660ת

.-1.0621990519 01 |2012541 8 ,8125 



 אצזוו 5006165 זמ 119/0:3, צ. {|1

 ךאס ?2סעצסומפ ומ ת055:2 !מ 1821 !מ {םפ 1188 0? 288! !המ

 0:0100124:0 09ע1550 6

 סם: א א 661מ6+ (4168ת3)

 (טמ. 466---496)

 186 2ט+םסז ןקט0185068 2 םזסטק 04! 641605106 220 עסזש ותמקס;(גתו
 1604סז8 200 41502:0065 5604 םע 106 /:ט51:88 61010ז02110 זסקז6560180ע65 ת

 56-204סזפמטז9, (206858, !.1סש 200 /2/926 2006 116 2ת:1- ןסשופ4 ןסזסזמפ
 ושתוסה 1004 ק18206 !מ 5006 2ט8812 ותמ 1881. 106 1646 פמסש {מס 6

 0{ {הס 152/15/ (גסעסזמזמסמ+} 116 101218 01 106 ''0019225 200 2800 6
 5216 01 זמוממ 01 1ם6 )סשפה 25 ע61| 25 01 106 2055128 8060164ץ ות 60ת06604-
 ןסת 118 18656 12ממ621099. } םסמ 00ת16 0111012/ ססתגתמטמ1ס2110ת5 2003? 6
 סממ0/?1018ת קפעץס20515 ןקעסט211ת0 2+ 122/ 0זמס 2ת10ת9 16 1ו255695 0/ 62

 ןסשפ, 200 186 0ט610/060109 01 /405:128 220 (ג16זװ28 201:461-!0שתפ סצ
 סו סיז815

 1086 ם00ט006ת{8 2/6 12/60 !{סזמ {מס 560164 54246 /גז081ט65 01 1602
 200 26 01 2162? ן1זמקסז08ת06 25 500:068 10 186 ןגופזסז} 0? 116 2ת/1-

 ,/901584 ןכס2ז0זנ5.

 ןס 18401ט68610מ0 0? {מס 1:490 542408 290084+ {וס 20עזסזמפ ֹות

 08814 ?מ 1831--2

 1 ז 1זגקפת1+/? (ןאסש +0ע0)

 (קק. 497--516)

 (ת {ם6 223/5 01 2 תטזמטסז 01 0111012/ 400ט06ת/5 5308 2453 ((64

 18408 110056 12460ט0ט6 1000ט0062/8, 16016194 1861200ת5, (:0ת9168910021
 ט600ז4, 2864 0106 50ט1065, 416 2ט100/ ןקקזס5ס0!פ 2 461211640 4650ח0מ00ת 7

 {86 גמזסזעסמ0סתפ 1מ206 כץ 186 0?3/292/09ג (ג0ט6זמזסת+ ומ 205814 סת
 ט6821/ 04 /גזמסז1סגמ ןסופג 01026ת5 226 1266, 2+ {מ6 00426284 0/ 6
 םסעזסזופ, סת 26021/ 01 86 !טפ81גג }665 !מ 260612/. 116 ףט0468 !זסזג 6
 61010702410 00116500006006 2610660 1/25ממ910מ 2264 54. 0646/90019 (תסש

 1.0ת1מ9780), !זסנמ 186 1600118 סמ 186 ןקס9עסזמפ 5606 סע 106 /40061102ת
 81ק10008/10 עסקע1056ת120ע68 1ת 0551, 206 !זסתג 106 ןכז0165+ 010410ת5
 892105+ מס קסעזסזמפ ק25564 ומ 416 110356 0/ /6ק;6562/20ט0658 220 6
 100066 512468 560216. 116 2150 468001065 106 2606:2/ ןכע0168+ זמסט60060/
 ות 186 1/ת1060 548409: 106 1מ060ת99 ותם !{סש {סז8 2260 1446! 6

 6000003 220 1ם6 61/01/8 10 ןקזסט21| טקסמ 186 !אטפפ12מ (20ט6זמזמ6ת+ 105?טק
 {מס קסזפססטס0מ 01 1895. 116 4618 01 186 61010ז02006 0110ז/8 1206 סָצ
 2106 (ג. 81ג/6, 11651400+ }. /ג. (38ז8'01614 8?56016ז/ 0? 544:6, סמ 11

 01 {םס 1665, 01 ןופ !םוסתהסמ 10 8606 2 ןס1ת+ קץ0168/ 10 ןלט552 מע {ס
 2466 512465 200 1:9124מ0, 2264 2190 01 {86 606196010 0202 20 1

 ןאט5514 021/160 סת סצ {תס !צסוש 0ז8 (0תעזס55020 58ז0361 004 ות 6
 ץס8ז5 1881--18824



 5ֿטזמחנבזִ/ אצזז

 514 ות (גסזומגתצ 691:28966 11655 {זסזמ /40610800 21016 206 זמסזסס 6
 11098 ו/25 8 ןק1)010002 60012180+ ןת 1 2ז15 4טז1ת9 1848--49, /106ז0802 025 ות

 486 ס8זממ 01 {םס זמ04612/6 1106/218 25 ''ג 9006 (:6זתמגמ ןכ800+ 0/ 6
 תנסזס 1מ0061216 26ת+ . 1 36 0011650000406006 וע85 2606 169ט0164.

 20609010ס/ שע6 םהטס 34 160:0/5 טעז106סמ םט 11658 10 /46ז0200. 60מ/ץ 2
 01 {מסתמ 26 26/6 ןקט0218066 טט{ 5/021/| 200 15190100240+ סט49. 16 67
 במסט+ 162ז| 1/!גזא עז סמ 56מ?סתג26/ 2, 1841, 085 קט2192664 םש 7100156 ֹות

 {מ6 1048 טס!טזמס 01 מס ''/גזסתוט {טז 016 (1650210248 4065 0212/5זט05 טת8
 6466 20זט6166:06669ט09 60066(  םסצ 2ע010950/ (ג/0ת0609) 220 1? 25 16-
 ןטז18166 1מ {מס '(601160164 / סזא 01 1012:4-29615 , 601464 טָצ . 874240014

 ך םופ 16666ז 1פ תםסוש קט015864 48 {םס סתז6 0016000ת. 16 01121418
 {מס 34 16:6סז5 2/6 !ת 116 5608116ז !/טפסטזמ !ת 118:0202, 30 טז0סת0619-

 - ך'ס |ס06סז8 26 2וטסת ות 186 (גסזחגמ 0ז091ת2/ 8. ןאנס|גץסטפ8 35
 ססזמקזססתפנט6 0165 220 תנבמש ט10-טנס11098ממ1021 ס0561841005 8004 11655.

 -אסוש 11216:1218 201 186 2005 ות !לפפ12 27 מס 20ת!תמומפ 0186 95

 (186ס 60ע6:תומס6מ1--186 "2:01} 2:0020:מ2 --186 26ט618612110ת3 22:0824)

 תג 1956 6114 סש סע (28/1פ)

 (קק. 444-- 465)

 ך'מופ 5?טסץ, 02564 סמ תסוש 02/6:1215 1606ת1ץ קט219860 2280 סת 2ז-

 סמועספ 6400טזנסת!פ, ןק;ס562/5 גת 2ת2|ץפופ 01 186 ןקס110021 0106 ש1סח 01280-
 1260 186 תג255 ןספזסזמפ 2921056 186 !אט55/8ת ןסט5 2+ 186 269ותת1מע

 {מס 18809. ןתסש 0616 ק120ת664 224 601:60460 סצ 2 64610066 22ת0. 1{ 5
 .םסז) םסשסטסזץ, 106 010012/ 8ט55:84 (גסטסזמזמסת+) 25 50/06 10/;, שםס 04

 113 6 014 םסז+ 01220126 {סתמ, 21:80398 1+ 085 16520051816 100 6

 8000 ןק2111218ע +{ס !םסזמ- 116 קספעזסתנפ 0616 106 טטסזא 01 186 86016+ 211810-
 0180 1629ט6 ,,186 1101ץ 10:002תומ2 ,; שםוסה וע 0102012680 2106 6
 255255102004 01 {86 152 4/0/6424006 186 560024, /!גז08 12, 1881, ומ

 0146 {0 ס0תמ02+ 116 זסטס1ט1/001818 ט048 {0סוז סושמ וט68קסת, 1. 6. 2018 01 16ז01.
 .ףך'םס 608 1010065 116 /תופֿ{סזק 01 106 1.622ט6, 2 082/20461122000 01 18
 זמ61מ005 01 11906/00, 25 0061! 85 0? 5006 01 18 2965 שםס ו/ס16 05
 80115611465. 16 1016 04 186 ''1101ץ 12:0020102 225 20! 2664 /מטסטמם(,604

 ם1| םסשש-

 ן'גס 1856 סם2מ+סז 46215 טה+ה {מס תופזסזע 01 106 86016+ 06ת166
 01400004 }|ס6ש5, 01980060 סצ 22001 15220 1/סגסתסמ ות !8סטמס, ט2
 116221!ץ, 16912ז!} 12251011166 10/01:024/04 20:080 2003 116 סם
 0{ {םס !הטפפוגתמ ןסש9פ- 106 2010 4618 טפ 20004+ 186 ןכז04656/ תמסטכס4
 ושםוסת {ס קסעזסזמפ 621168 1011 ות 1:891280 (186 2ז00165 1ת {מ6 ''110065

 {מס 1669 ות 16 1/גמפסת 110056, 284 186 !{טמס 10ז 186 1616 0{ {6
 ץנססזמצ 01 {86 קספזסזנפ) 204 !ת 0106 00001/105, 2000+ 106 46012ת45 7

 021800 5 1ת/ס/ט6000ת, 220 280? 186 162ז) סת 106 ןכ2:6 0? 16 לט(

 (סטסזתזמסמ+, 01 1015 ןקץ01685/ תגסט6ת160+ 201028.



 צז 5010165 !ם 1115:ס1 .. 1

 16 טזמסז 001068 10 16 ס0מס1ט510מ 1026 2ז. 5סתומקסז פ 2004 15
 8 ןכ01:4:02/, 006-51068 000 18:06/ {מגמ 2ת וזמק2ז02// סןססטס ןק1סוטז6 04
 {מס 20102/ 51:02604 !ם 2012מ6 !מ 1820--1831 !ת 960612// 2084 01 {םס }סשפ

 גת ןכ21110012ז-

 /ג פ?טסצ 04 {86 26 ק1געסם סע {16 )סש8 :ת {86 !?ס}ופג !הסטס!טס|ת
 01 1831 ןפ 560| {ס 26 טעז1068.

 ם23ט14 2:1661264406ז8 5 78

 םז ןס55ק ת 2615 (16:395216ז0)

 (טמ. 390--412)

 /8 001160000 01 13 16046ז5 טזוו6סת סצ 416 48120012(0/ 6

 04 186 ןסטמפג !6/סזזג 110ט060060+ ומ (גסזזג2ם/ 2616)1 11160126806ז, 15 קטס-
 115860 2616. 106 01191215 26 46ק+ ומ 1מס !וסזגזץ 01 106 /סשפצג (?סתגזמטמ-

 וזצ 01 8611.

 1ס 160665 8/6 1601000066 25 {וסץ וע6/6 טע/סת ומ (גסזזמגתמ, טז
 ן160ז6 00812046/9, םט+ {טטס 1666 (!{ז. 1 גמ0 7) 26 גת 1160:סש6. 1 סע
 ו/סץ6 ועז11664 ומ 186 ץס2ז85 1778--1799 224 616 200:65560 10 סו 1196ש
 01 (21008ט, 24 ןקזסזמותסת+ תנסזס080! ענג טעגסזמג 160126006:'1/ 253 64
 ומ םטפומספפ 25 ש61| 25 800121ץ. 136 תמכומ 100108 01 {גוצ 6

 8ז6 161010ט5 ז6/סזתופ 220 }סששופג ס1ט11 112049. /גמ 0?10ז0021/ט6 1ת:/04ט0004
 ןפ 20066 סע 186 6610 01 106 1616

 וספס8 8'11088 1,61/ס18 40 86140010 /4גסז20/ (1839--1843)
 801:158 א1עס1}גצ סט פא} (18115)

 (קק. 413--443)

 ןמ תופ 1םזזס4טסווסמ 10 106 0016900006006 106 גט?תסז קסותזפ 004 23

 תס4001415/8ת0100 5606121 זמסםס918קװפ 2000+ 1010568 11655 שש6 860|/ ת2עס תס
 ז681!} ס0ת0ק1616 8109180תצ} 01 םנזמ. 1115 60116500006006 85 ןכז804102!// 4
 טססמ 5400160 24 26 /ג טסז} 5002/| תטזמקסז 01 1646 ששז1סת םטצ 21 8
 {0 22ז| //2ז4, /. 2090615 200 /- 1.255216, 220 50תגס 01 {םסוז 16046ז5 0

 םוחמ ם2ט6 266מ מטמ118160, 21:מסט9 116ז6 26 50ז6 300 פטסמ 160:6:5 (6

 01 1858216, 000046958 עסמ 112021610, 1,001 81ג80 200 תנגמץש 0116ז5) 5
 16668 10 06:10010 2406ז020מ 216 01 ק2/006018/ 10מ011206) 2602ט56 {גסץ

 ס0012/8 20טמ020/ 228 ט2102216 21091201081 תנ2:67121. !ת {גסתג 2660(,
 הופ 68060160068 4טז189 {מ6 ןק60100 1829--1842, טמסת 11655 6120012164 {גופ
 500121151 קתנוספסקמץ. 1 םסע 4621 1 46 ןכ6ז104 01 נפ "עטזסק68ת 1 ?14ז סג ',--
 שםסת 86 וטז016 10ז {86 '061015086 26:6ט09 ,--2מ0 ש?ג ופ 115? ןסטזתסץ
 {ס 22ז19 10656 161060/5 2ז6 זמסז6 1זמקסז18ת+ 106 2 5?ט47 0? 11699 5 ןמ6180-
 תגווזע {םגת 116 165 01 {ג6 10216002/ 220ט+ הוחמ ןסטפ9ג 0564 10 6

 ס48160+ סע 11655 3 210918װמ6ץ5, 2100180 2860 240905+ (:סזמט, 11656 65
 םגט6 0+ 2668 קט215866 41 םסשש-

 11058 800 /גט6ז0408 מס! 21 {מס 6064 01 1838 204 2692 10 00ז/6500ת6/
 סט{ שֵס תגעס תס+ /גט5ז0800 8 161/ס8 10 11699. 1 ס 2106 זשטס1ט4/0ת8ז}



 5ֿטזמזנבזִצ אצ

 גז0ט566 קסקט)1::סמ 1004 ז6ט6296 סמ {מ6 2960/5 226 תסשש סת /גטפט5{ 15, 1821,

 186 קזנמסנק2| ק01106 29619---116 2018 16206/5 2מ0 {גסוז |סשופמ 2551812045--
 ועסזס !ץמס260 ס}צ {ג6 תמסס. ן05608 ם:זמס2טמנ, {86 תמ054 821:0 01 2/|/ 58

 בתנסמפ 18056 |!ץמסמ60. /ג תטזממסז 01 }665 ןק8:00102/60 !ת 186 204.

 ךס ןסשפ 2ת60 {םס 2058 20ט06004!01 0/ 1

 ס+ |}.5824+:2עצ (אּפש {סזא)

 (םמ. 355--:389)

 16 גט+םסז ןקז;ס56ת/פ 2 606121166 011002/ 2ת2/ץפ15 01 1356 עס
 7ץסק} יא 16:61650616 1018616ח שש 00016 ןק0512018 11510026000620 (1831)

 טצ םז+ { 56םוקקסז (30/2זפג60 1921)
 136 2ת2)ץ515 1פ 225640 טקסת 106 2ט?ג0ז 5 18062626462+ 5100165 סמ 6

 5306 {סקוס ות {86 1058 2זסתוטס5 200 851446 110/2/168.
 16 2ט:00ז פםסששפ 1021 5סומקסז 014 תס+ זמ246 2 קזסקסז 6420102110ת

 0{ {הס 2ט21/2216 1024601218 2200! 186 2ז00102004 01 436 |סש5 תחת 6
 ?סןופג הסטס|טמסמ 04 1821. 16 01556910ת5 זמ |סשפג קטס11ס סקנתוסמ 1692/04-

 ומע {86 קזסס|}סתג 01 0160 ק2:0010200ת !ת 186 אסטס!ט0סמ 15 204 סזמקם25-
 1264 סע 5סתוקקסז 25 01620|/ 25 1+ 15 10201/65160 ןת 186 60ת!סתמקסזגזץ

.50665 
 ך'מס גט+םסז קזסטס5פ 4024 106 600200010 0606206006 ק18ץ60 גת !תמקסז-
 8ת+ קג: ותם {86 4646זז0200ת 01 0601 סזסטקפ 01 186 ןסשופמ קסקט12ח00ת

 ות 2012ת6 {ס פֹ!הָש 21001 !זסזמ {ג6 הסטס|ט0סמ, 64200// 85 {86 5גת16 10041ט6
 8ש62ע60 ס(װסז עזסטקפ 10 26 2046 !מ זופ זסטס1ט6/0מגזץ זמסט6ח4684-

 ןמ 206/0004 {86 2טז+גס+ 4/50ט/65 106 4106 01 5סםוקקסז 5 0004, 6
 8 462/5 ש{מ {86 קס}וס} 01 106 }6658 (?סזמזמטמוזץ 01 לָשגזפגש זמ 6

 ק60064 01 {86 !הסטס|!טס|ת 72:הסז {הגמ שג+8 186 }ספ 01 106 21מ82000

 0120 (6165:.1?ש0 2018416) 01 186 526 ןכ61108.
 5סמוקקסז 014 תס+ ס0ט6ז סטסת 2 ןכ2/+ 01 106 1162?ט/6, םסזט 129

 482{ 186 ןקזות{60 פטז065 216 1108 סםסט98 10 2 210246ז 5!ט4צ. 106 2/סתוטס5
 500:068 שתנוסמ 6 ףט0165 266 טסז} 1מ62916. 1 06 תנגות 2/021ט68 66

 {030866 טמסת.

 פסתוקקס{ פנתמק110ס8 {86 טסז} ןעץ00698 01 {16 66ט610ק00606 0 6
 )6158 96ת410160/פ 1021 4116 זמבות 195ט65 01 ?011פמ ט0110 סקנמוסמ ןט6:441ת129

 {ס {86 סגטנ) 112048 01 {86 ןס6/5, תמוו{גזע 5610106, 286 0106 40650005.

 186 גט+םסז 21/65 תופ סששמ 001200//10ת4 01 {86 166052 5110260ת !ת
 ?01גמ0 סת {,6 606 01 {ם6 תהסטס!טמסת, 186 2106006 01 01:6/6ת+ פזסטץֿפ

 04 ?0|ופה ןסשזע {סש2/0 16 220002!/ טקםס2ע2/ ות 201200, 136 6

 םנסט6:060+ !ת 186 ססטמֹוזָש; 106 60020000 ק/98+ 01 186 ןסש5 2040 6
 6:4004 01 186 תסטס|טסמ טקסמ }66פמ 1116.

 ןמ 204:00ת {0 {תופ, 136 240: סוטספ 2 115? 01 |ןסשפ שגס קל
 ומ {ם6 1984 {0ז ?ס1ופג 116600ז0 200 180606006006, 2ט+ 004 106ת410066 ןת |
 5סת:קקסז 3 ססס{. 1 תוצ 115/ 1פ 22564 טמסמ 50טז065 1266 {ץסזמ 7 0115 205
 8ת8 !זס+מ זמסתגסוזפ 0/ 00ת/סזמקסז2זץ עז11615 שםס 2180 ןכ8ז000102160 ות 6

 ןסטס|ט0סמ, 25 661| 25 !זסזמ תסששפקגקסזֿפ 01 4024 ןכ6106-



 אוט 5404158 {ם יא ץ. 1

 תופגסס 186 זבססופ 1005. 51006 !+םסמ 2 560065 01 םופקט!ס5 5120164, ט{0
 411215 2610/6 186 ןסש5מ 269-ם1מ 2864 186 2015 0068 00 664
 ע1ג ותםוסזזטקסמפ ט010 1785 220 68066 ותם 12001 5תזמטס| 269 64
 {זסזמ {06 1228210102! 0821 !ת 2000102ת06 048 186 4060166 01 טס!טס6

 226021600. םזוטסזץ, 1156 1656/זסתצי! 06תט00126/0מ 066 סזמק1סץ64 סֶע 6
 זמסזמטס6ז8 01 16 262112 !מ {םופ 1600.

 םט+ סטסמ 21/6ז 10ופ, 106 1604 016 תסז 06256 206 {מס 5009916 222/056
 {תס 16206ז8 01 {86 846811ג 025 !האסת טק סע 8 תזסטק 01 }סשפ 1628 טצ
 8 061/8/8 581זמ| 0001/06102} 1םסע 1214 1061 20005200ת5 261016 106 56ןחג

 8ת0 186 201/58 2109, סט! 6066 3146ז!ץ טמפטס065851ט1 {מ 1791 675 1

 {מס 2601012 1:02|/ץ/ 02006 10 גת 29:60:06ת/ טטֹזמ זגםס 2966 12001} 6
 0160 4 {סוש זמסתזהפ 1206 1סזסטקסמ 106 ססזמזמטמוזץ ןק25566 2 16501060ת

 1026 םס 0016/ 14001 פ0ט14 116162116ז 06 2קקס1מ!64 ומ 0:/םס. /400010109!

 ז80ט1 5מזמטס1-860-/431940/ יע25 106 125 12201 !מ 301/מס .

 ןמ {םס 80מ6ת418 {0 186 2ז01016 ןפ ןקז1מ!ס4 {86 1160/66ש 164 06 6

 0141018!/ זמומט168 810 ם276 266ת ןק{ס56/064 851006 102/ ז1ממס 2840 ט6

 ט560 25 {הס 2515 10ז 1015 6998ץ

 ן'מס ןסשפ ומ 00021655 2014מ60 (1815--1831)

 { רעש ג:פ2 8 ש5פ 61 (302:5גש)

 (קק. 322--354)

 ך'מס ?01106009 +טטס 6992ץ5 2ז6 1ת161612060, 2/מסטקמ {םסץ 0621 טמזג
 {ועס 411/ס160+ פט016049. 1 מס 1154 6998/ 1 םס 1.692/ 2מ6 20011002/ 548?ט5 01
 {מס סש8 ---089604 סצס!טפוטס|} סמ 2זס0תוטספ 6000טז06ת1פ, 46950ע1265 16 .|סשופג
 קס|וסץ םטז89 486 6006 ט206ז 0005106200מ. 106 1681/100005 1266
 סת {מ6 |ס5 ט+ג 1ץ65060+ 10 ססזמזמטמ2! 0192012200ת, 66ט0200ת, 0090{ 0}
 ז65146ת06 (40676 עסז6 506012/ ףט2146ז8 10 ןסשפ ומ 1/2ז526 220 ומ 2 םטחמ)קסז

 01 ס{גסז 01069), 106 00860100מ5 ט006ז טתוסמ {םסץ ו/6/6 6092960 !ת 2201-
 סט|;טז6 820 112069) 220 {16 ט2ז!סט5 18468 10מ0ס5640 טקסת 186 }665 6

 8ת21ץ260. 1 וצ קסווסק 160 40 186 !תממסטסזופמזמסת+ 200 46100:211220ס0ת4 0}
 {מס }6615 ת125869. 106 )סטפה טמם6ז60010 סזסש 78010!ץ ומ 3/2/526 220 -
 פטמק|/64 {הס !טפפ!גמ (גסטסזמזמסמ! 220 7018 /46ת010151211:0ת ׁשגז4 4

.81001-2196005 226 896015 

 מס 960000 6994 -- " /סע8 1מ 116 560164 101106" (01 (6ס0מ9ז688 01400)--
 00248105 גמ 64204 0650ז/מ00מ, 28560 סמ 0111012/ 400ט016013 280 םטעס4
 10240/12/5) 01 486 856016+ ק0106 !ת 9600612 גמ0 0/ 106 }ןסשופמ 2965 4
 סתמק!סץעס4. 9306 26 1010 2000+ 160206041, 60016/ 01 {םס 86016+ ןכ0106, 4

 1096 17716012006ז, הופ 296ת6) 25 ש061| 25 01 {מס 1016 1864 קצ /גתזםסמצ
 טופסתס2טנמ, 640. 186 2ט100ז 000618 1מ 6642 סת 186 1031002/! 6
 ם86ק8ז6מ0סת+ 01 3/2/54ש, 186 0816 01 ן01106 {.טמסש1041 2286 6906612|ץ
 סג 105608 !םוזמסגטזמ, תופ |ס005ג 25515:2מ/, 2860 18 01/0065, 2165 4

 112|, תופ 21065 226 0180 |סשופמ 2968 106 )סשפ, 6506012/// 18086 טמס
 וטס0 ומ ע/2ז:54װ, 850116/64 2084 {עסזמ 40696 64/0ז00ת5 200 ןס6156060110ת5.

 24 106 סתס 0/ {הס 6554ץ עס 2ז6 1014 םסש 211סז 116 !תפטזזסססת 01 1821, 6



 ֿפטתמזמֿפזִע אוו

 ךתמס ןסש8 !מ 012006 25 146 11ז0ס 01 {מס םהז 00מ416861200מ

 101 אז 8212 גם (3/2ז/5ג4ש6)

 (קק. 269--290)

 ך'מופ 1צ 2 ס820/6/ !זסזמ 106 0010 5 ששסז8 !מ 186 2018 6
 *ד'מס םופזסזץ 01 1םס ןסשפ !מ 60:200ש , טס}. 2, שםנסמ 15 {ס 2קמסגז פגסזווע. }6

 465011065 16 ק101ט1 00001004 01 16 (:/2006 }ן6ש9 םטזותפ 186 6004
 טתזס5+ ות 101ו58 םופוסזע (1768--1772). 244 1021 ונזמס 106 סגזץ 01 (0/800ש
 ס0222960 22ת05 5676121 1100ס8 ןכ255109 !זסזמ 186 1 0158 23:0011068 10 6

 95:828 2זתנץ 01 !םט2510 224 2208 292/ת. 106 1665 50116:60 סססעסמסםסם5

 200 226 1ס קבצ ססתוזומט/סתפ 10 2018 514065. 1605 ןכז1ט216 2240 סט(5ׂ
 הסטפס8 616 ק112260 204 ות (61200ש 226 142211016/2. 106 2ט+זהסז 15
 8 עוצ14 ק1ס?טז6 01 60260100ת5 ומ 106 10222961060+ 01 106 ןסשו5ג ססזממנטתוזץו

 01 {06 1ת16:02| 615956051005; 25 ש61| 25 0/ 186 020002128 202105/ 186 }1663

 טשגוסמ 25 002000166 סצ 186 1029151/2/05 !ת (0/20060 206 16221001672 04
 {מסוז 6110118 40 1640006 106 0010006706 ןקז1ט16968 01 106 }סשפ. /4+ 186 04
 04 {וס 2ז11016 11616 15 עוטסת 1מ6 ןכזס160+ 01 20 29:66060/ 261/66מ 106 10291-

 5/12/65 200 186 )סשצפ סמ 1026 5ט01601. 1/םסמ (21200ש ש25 00002164 סֶע 6
 /4051112ת5 !ת /גט9054 1772, 186 0152316 2264 תסז+ ץס+ 266 3610660

 מס ?ס60 /2ס?שססמ {ס 116205 01 {הס (סמונגומ:{ש 2מס {ס 2001 זמ /!מס
 ומ {םס 500006 1214 01 {םס 188 06/מ!טזץ

 ס+ { 21מ8טסז 2 (1.6ת1מ2126)

 (טק. 291--321)

 ך'םס 060/62/ גטוסתסזמע 01 186 1665 !מ 1701200 224 266ת 9162/ץ
 ע62466266 עק 1016122|/ 61556ת51005 220 200/6 85060121 101000ת5 שמסת 1 ט95
 8001158660 !ת 1764 םט!+ סטסמ {מ 106 100101432! 4601125 106 10012| 10ט04-

 בווסתפ 01 10סוז 1016ז102| 018221220004 0616 זמ1פהוווָק 88246ת; 1מס קסשסז

 {ם6 ססתמזמטת2| 260/010151260תפ 820 266ת 561264 טָצ ש621:ם} 240 1011060021
 421011165, שמנסמ סמקז65564 {86 46501016 תמ25565, 1/0מס566 106 שג016 2ט:06ת

 0{ 1ג468 טקסמ ז!םסזמ 220 1םסזס כץ 100560 560מ/006חופ 0? סמקס511104 סמ 1מס 1

 0{ {ה6 ןסושופמ 1025565 2921מ5/ 16 טסזץ 10024260ת5 01 186 8 6621112ג 6
 102068 01 186 14662112ג 2180 21160004640 40 1101 186 1190: 0/ 6
 18מ015, שגס ק18ץס0 2 1620109 1016 םטז1ת9 186 6006 641546006 06{ 6

 )ס6058 גט!סגסזמע. 1116 2ט?םסז 6465011068 106 6015006 01 146 6
 טסושססמ 4016 1011062112/ 1624615 01 116 ססתנזמטתוזע 2ת8 186 12281 01 30/11מ04

 סמס 01 {ם6 0016 46010245 !מ 002::1ת1ג. 2014 ן22/0165 10 186 6
 8260 1600ט3186 10 186 קסשסזפ 01 186 512/6 {0ז 24 0601510ת 220, 0066 6

 ןע;672110ת0 ,01/03005120065  טטםסת 21010/2/10695 2264 ססזזטק!סמ 66:6 6

 66161זמ1מ1מפ 1204015, 106 תססס592ז/ 1650// וע25 106 582146719 01 186 10324-
 2סתפ 2סזמ 01 גט?סמסזנץ 280 1240210246.

 82400/ 5000ט61-860-/1010040ז ש25 186 12001 !תטס1066 זמ 1015 1604.

 116 6025 6160166 00161 1001 01 10:ןמס (240-0685-414) {סע תופ 1666 1מ 6
 ץ68/ 1750. !מ 1764 {86 16206ז5 01 {מס 1660112 0{ 3000 4
 {ס 1מוזס0106 06712/0 2006ת0ז0סתפ 1040 186 1720010102/ 00ת1:20+ ש1סה 01:01-



 או1 5600168 מת 115?סז3 +. 41

 1) סת }6619 56006ת6ת/8 2) סם {מ6 0192ת122600ת 01 106 1468:125 4

 {0//842ת, 3) סמ 6008000/0 116: 12ת4-/סת6) 1690120/0ת 01 קט31מס55 00540זמ5,

 4) !זטנמ9 ס080111005, 0109?010 5) 18זמו/} 1116: 2021112965, 80שזץ) 609296106ת/

 286 תג2ז118296 00910/מ5, 1886111206, 6068561160 1065, 216285 !ת {2תמוןָש 1116,
 6) 02565 01 ס0תטס{510ת, 7) 4244 סת 1605 ת2ת105, 8) 067/8/ת 1016 סט510זמ5.

 ןאטזמסעסט5 0165 2000זמק2ת} 416 2110016.

 ך'מס 1023::201 200 1.6221 512? 04 {חס ןסוש5 01 טעהזפהש ֹות 186 1818 0סת?טזץ
 ם+ 3. קום 96 1ס}ט זמ (1/2/52ש6)

 (קמ. 248--268)

 ןמ 1527 |4189 /.ץעמגטמ+ 1550680 186 460166 66 תסת 5

 ןט642615 101 {86 סגוש 01 3/8:58ש6. 1/886/ 1+ {םס }ס60פ 1084 {םס 1108? 1

 1608/| 16951060ת06 ןמ 186 0202! 68060+ 6119 ןק2:12ז06ת!גז/ 565510ת5.

 11ס6ט6ז, ט845/ 1419 542015!ג6 106 קס110021 280 600000110 511021:00 00809-

 60} 50 182 64060010ת3 0606 2206 {ת {ם1פ 1ת16:01000ת. 2 6

 ןפשוּפג ססתגתגטתנזע 226 0006 1210 621516ת06 {מ 3/2ז524ש6. 116 26065537
 ס038161200ת9 2002045 םָש 186 (260/016 1010016 01255 25 ט01| 25 161121005 4
 סט112/ 26605 0000061 {86 ןסש5 01 3/2/926 10 65120150 2 ס22ז6/ 0192-
 ת1282604 (:םסטזה 14201504 (110!ץ 11:048618000), ש1ס08 1380410660 5

 {מ6 226תס} 01 ןס6058 00זותגטתג| 561:-20ט6זת0ג6ת1) 5106 11 ש25 תסז ןקס1-
 111164 10 0192ת126 2ת 0111012/ }6058 (טסתמתמטמווץ-

 ך'םס |סטפ 20464 {םזסטפ'מ 1061 160:65601240ט6 021/60 36ת84ץ. '(,67

 טעג 2 51811 01 תמותסז 011101215 תס 68062ע00164 10 קעסטסמז 186 1116921 1ת!!טצ
 0{ ןסש158 12465ת060, ןק60016/8 610, טטםס 0616 85001011} 10101406ת4 10 6

 גם {86 611ץ.
 ןםמ 200100מ, מס 5680ץ8 2260 {0 222016 186 260:01ת15/2ט6 5106

 }פשט ססזמזמטמ2! 116, 25 6.9. 186 ססתֿפט5 01 {06 166158 קסמט0//12ת, 144650

 ססט1+ קעס0640168 610. 1 םס פסתםשע 148 ס0תוזס} 0ט6/ מס '11017 3:0406:2006"
 ןמ !גס 48ץ5 01 116 1.080105240 16ט01ט80ת, 26 2551560 !ת 0:28212ת49 6

 .ןסש158 169106ת/.

 1086 2ט?ם0; 9ןטס5 2 6612166 00212016012260ת 0/ 18656 296ת/5 (56ת-
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 סגט025/8ת 1זוסספ ות {חס 19 ססת!וטזָצ, זמּבתֶצ 01 {הס }663 601912160 10 6

 תסז{םסזמ ןק5{:2, ות {הס !/ט581גת 16910ת5 0{ 1664 2ת0 12ט22ת.

 029065/8גת םסוש 125 5006 25,000 6151 תנסטמ1210665. /12006/
 0{ !הסזג וצ ות {םס 1610 גזסטתס {הס סווע 0216 !.טס2, 2ת010סז 1010 15 ת

 ןסס:טסח+; 2204 {הס 1651 802116160 !ת 116 ט112905 200 6ת22964 וה 2971001-
 טזס. 1666 2ז6 תס 2ת/מזסקס109102/ 411/616ת068 2616066ת 186 ןסשפ 3040 6

 ז68+ 04 {גס קסקט|ג6סת. }1 םסצ 266 0! 1םס 5206 81008 שזה {מס םטהגזוגח
 8ת6 (0זוזמסגת )665 2ת4 2/6 1612164 10106 162ז2/תפ. } וסע 50624 4146
 0{ ?סז5פוגמ 0ז19:ת--121, 0108 00012/ת5 זמּבתָע | טזאופמ ועסז05 206 50111465.
 (0תס תמג} 255טז0ס 1021 זמבח} /6ז5/ג0 )605 ס2ת0ס 1תֹוס 1029065!גת םטז0ת9

 {גס 10010016 /בקספ 2ת4 112/ {הסוז 12ת20296 5קז020 2/00תע 106 220,406
 1412 22ז- /סא5.

 ?זוט86ס 1614סז5 ומ 1100182 0+ 8

 טצ סם 8. שש 61מז ץ ס (16ז35216ז0)

 (סק. 43-67)

 ךמס 7 1616615 ֹומ {1104ו5ג שוסג זמס גט/םסז קט019265 ש6ז6 !סטמס סצ
 תוחג זם 186 2זסתוטספ 0{ {מס 2:051גט (0ו6ץ 1 וסזגזץ. 431/ שעסז6 רעז11/68 1ת 6
 ססטז56 0{ 5006 1066 6615 זת 116 1216 פטזמוזמסז 01 1588. 1,616 1 ו/25 200ז65-
 566 {זסחג ?128ט6 {ס0 24 }סש ֹומ (024006. /+ 00ת12/מ5 ןקז172/6 2351655 64

 {גתתו|ק 2326. 1 מס 1600ז5 2 --5 ששסז6 860/ !זסזמ (/2006 10 1296
 204 462! שו1מ ןקזוט2/6 תנג/{סז5 סט+ {םסץ 11, ס00156 00012/ת 1ת/01012110ת ס0ת-
 ססזתֹותַק {ם6 00ת/ט5/08 0808660 2000 106 (0/ג006 )1665 טָצ 186 6

 שתוסה 046 0ט+ |ת (612006 2 102? {וזמס. 1,61/ס0/9 3 280 5 2160 4
 {ס {86 שס||-אמסושמ 110:0406 1612ג156/ 01 1129ט6 (1528--1601). 1,6046ז 4 5
 2/50 240165560 10 50006 026 01 !גופ {גזמנ|ץ. 1,61/0:8 6 2264 7 שוה 6
 ז64065/+ {0ז 10216714| 1616! טעסז6 5064 סצ 106 56410ת5 2060 6205 01 6
 ססזמזגטמווץ ותם (2:ג006 {0 186 26205 01 106 ססזמזגטתווץ שש גס 1164 {זסתמ 6

 ק1ג9ט6 10 (016352.

 ''חסזס 2זס 3 {2051001069 !ת 1015 2ז11016.



 שי 5600165 1מ 111560ז/, טס} {|

 הטוםסז 820 םזג6שמ הֹופ !ם/סזזמגו/סת. 1 חופ 18 106 !גתמסטצ טסז{ 01 {גס 16תסה
 שזוזסז 825ת296 ''1.טופ!סוזס 61 12 826112/0ת 465 )0118 610. . 106 תגגתטפסזוק!

 וצ 2 9162/// 200ז6ט12460 11205126/0ת 01 {תֹוב שסז/8 שתוסמ וטג5 1118 קטכס6
 ומ 1707, גתס 2928 !ת 1716. 10. (12516/ 8165565 ןכ2/110012ז/} 106 ,4ָ

 ות ןסששפ שוסמ 960672/|ץ ןכ;סט21160 2תנסמפ 2601116 52ט20/5 זמ חס 1718 גת 1860

 ס6ת40168 2ת0 ף!טס5 2 1186 0/ 5006 0? 106 1008! 1זמק0ז18ת1 2ט!םסזפ !ת
 4024 11610. 116 2150 ז1641ץ 015005565 250296 5 ושסזא. !2ז. (28816ז {םומאפ
 1026 {86 תגגתטפסזוק+ 0656ז765 10 26 ןקט015066 טסוװ סת 2060ט04 0? 148

 5ט01601 10211סז 286 186 50162014 11סטזסש !ת ש0108 1{ 15 0110.

 44( {מס סם0 גמ 1מ064 0/ 186 00ת462/9 18 9וטסמ !ת ט810ה 1ת01310021

 סגק!סז5 2/6 561 5106 טצ 5106 שוז+מ {מס 0011650000109 ס12ק/6ז5 גת 22542906 5

 שסזא. 106 2ז01016 00ת12/ת5 !{סטז+ ז601001060028 01 12085100165 !ץסחג 106
 תנםתטפסז1ק{.

 ת000166 01 טצקו|510מ 0{ ןסשט8 {זסתג {12

 סע !?ז:0{ 5. אז8הטפפ (ע1סתמב)

 (קק. 18--25)

 ך'גס 21540ז1081 08ז001016 ׁשםוסג 1101. |8זגט58 ןקט0115מס5 1106 ות 15
 +1400158 0ז19121/ ופ 186 תגספ! וזמקסז!גמז 80ט106 10ז 186 תופ!סזץ 01 {מס 80-
 021660 ''/:סתתג סאקט15סת" (סאקט1510מ 01 {מס )סש5 !זסזמ /16ממג ֹומ 1420-|

 1421) 106 קטס15060 1641 ופ {געסמ !זסזמ זםס ז2/6 2004 '10122556 1125סז''

 (18מ81011-0ת-486-1121מ, 1724). /גתס!הסז 1644 01 {תופ ס0זװמ05104 625 קט6-
 ןופמ66 !מ 1.2 וז2מ5סזוקווסמֹומ {86 ששסז{} 01 /. (2010ת02תמ 2025 /1306מ00ס/

 ם00ז 5008611914556 2ט 30168". 0164 1908, מ. 125--132.

 ןגופ{סז} 01 {מס ןסש15מ 110ו1012106615 !מ 22265/2ת (02002812)
 םז } 8זט+2עט5 (/2:15)

 (קק. 20--42)

 ,ןסש158 6ת01912ת/5 !ץסזמ 1261818 220 116014 5611160 מת /גזחמסמ12, (260ז9124
 8ת0 1120902008518 זת ז{גס (וזמס 0! {מ6ס 560026 1 600ק16. 16 20ז51ג4 5
 561066 זמּבתע }סש05 ות 16 50ט/גסזמ 015/ז1ס5 01 1029068/8ת 4טז109 {םס 1

 800 5418 062101168} 1656 6151010/8 26 021160 ןטזג 1212/0 (")סשופג 707-
 0995" !ת /גזזמסתוגמ). 241 {86 {וזמס שמסמ 186 1.2222/5 ועס016 00ת060160 {ס
 )ט02/פח0, 1866 |11טס8 !ת 10290065/גת 2 5002/2/6 1106 01 106 1.1222ז5 תסשת
 85 {60096ז, טו{8 2 560212/6 {וםש 2150 01 |סשפג 1210. 1066 066 זמגמצ

 )6005 2:00ת9 {06 תמסטם!2/מססז5. |ת 969 {מס 1*ט5512װ5 0//465ע66 5000684560,
 {םס 020118| 01 {מס 66150-:61222ז 161096טזמ ות 29168512)1ת. םטז {ופ /תשססזמ
 5000 16281066 115 180606ת06ת06 2864 6215166 411| {מס !תטגפ1סת 0/ {8ס 12/-

 {8ז5 ֹות 1237, שטםסת {הס 1.8222/5 2ת0 }ןסופ 6502066 10 {6 זמסטמ!גותפ
 ןטזמוא 25 24 765016 01 {86 !תט25/0ת. (106 (04002512ת 1.022245 6
 01160 16ז0561065 !אטתמואפ). 1 םס6 ז6121060,- םסשסטסז/ 2 6
 )658 קסקט186וסת ות 122906512מ. !ם {86 |לט55/גמ 2תמ215 {תופ 6ת/166 01

 ופ 021160 "20101", 6006 {ג6 ?טזסקס2מ 00ז01016ז5 161| טפ 4001 106 "16ת
 ךזוטס5" סז {הס 866 )סש3 23 {גס (0450/2ת 562.



 ןטס 06062/097 04 1401  םווחסמ תטטתסש
 טצ 5 2. (סז+ס 4612! (86://מ)

 (קק. 1--8)

 ןם !+תוצ 2161016 2 2116{ 546100 1פ ?וטסת 0/ 186 96062/097 01 104

 5ומססמ !סטסמסש !ת {86 000156 01 12 262012610ת5, 26418ת/09 שוזג מס 04
 01 {ם5 1668 ססת?טזע. 16 18 גת טתס;0{סמ 1186 01 120015 228 508012/9 זתתסת
 0{ קזסקסזוע 2260 זסקט1200מ. 106 0!1זז26/0ת ם25 2664 םזג6מ !זסזח 6
 ועסזאפ 01 5ס0תמס 01 {1656 200ט6-06000060 180/15, {?סזמ 186 588600ת8 {םסץ
 ןפ51604 101 שסזאפ 01 0186 2טותסזפ, !{סזמ 186 1660108 01 00זמ/6תמטס8

 8ת0 !עסתג תג016 16062+ טסזאפ סמ 106 םופוסזץ 01 002916921:005 226 !זסזג
 זגמטנתוס2| /11612!ט16. 3 680028-1ט06) 0{ {.טס/ומ, 28 2006810 01 !טסתסש 5
 ות {הס 71 260612110מ, 18 51:610060 !ת 916216/ 06121/ 116 25 12001 ומ {.6תג-
 טססזא (166/) גת8 ומ 160661 (1689), ט86:6 םס 4164 מת 1697/ 116 25 6

 0{ {86 תגספ6 16ט6/64 120015 0/ הופ 2646126/0ת ומ 101ג00) 7016 2 00/4-
 ומסת42:/ סת 106 58ט1!אגגמ-/גזט!, (01240-1.02/ז, טמ06/ 186 2206 1401-

 +סװט02ה 284 0/םסז ש0ז45 טגוסת 276 1600210664 ןמ זמגתטפסזץק?

 ןוס:ס 646121164 ןת/סזזו0/:2ת 18 2/50 2וטסמ 0000610109 106 12/16/ 5 50ת
 יז ס56?-'צ 0846 (1659--.1706), שס שג5 12001 ות 1158 220 !ת !0טסםס. /0101-
 זמה!!סת 00ת06ז0122 18 פטןקסז10/ 610102/ ןקסז50ת21וץ 225 2660 ןק16567766 !ת
 02014:00, 25 168111164 {0 סֶע גוצ שסזא 16804י40561. 16 םגמקסתס0 1024
 {הוצ שסזא 025 2/ז051 68006/} 000166 כצ 4 קטקו} 01 םופ 1 56ט1-111158 160102-
 תסצסז 284 ןקט015060 25 הופ סשמ שסז8 3206 116 תכתמס 1427-11212502/
 תוס 24/21860 6106 01/0012600ת 2100 {םס )סש95. 106 '/ 68504- 1 0561 183

 טתקטמ1158604 {סז םס8ז/} 2 100 ץס2/5.
 יז ס561-{ 0546 8 פסת 86ת- 510 85 18001 ֹומ 110:000/. 1115 50

 86ת-1510ת 1פ ת062110ת66 ֹת {86 00זמתמטמג1 1600165 01 1454191ג6 (1:01 םטס-

 םסוש 8 ם26וטס סווע) 25 סתס 01 106 06205 01 186 000916921108 5106 1761.

 20ת-5ו0ת 5 פסת 2.66-0/01/ ועג5 2150 {מס 8648 01 {86 ססזגזמטתווע 04

 2 2זס2+ 500012ז. 1115 פסמ 868-1 910, 101 !םטסמסש 5 9122012װ0ז, 85 0

 8 5000|גז 2ת0 9102/1/ 165060166 !ת מו ססחנזגטתווץ.

 2 טסטצסש !טגמטפסזוק1 סמ ןסש158 218!ס0זש 00116608 טצ ג 06

 סצ ס+ הא{ (2516ז (1.0880מ)

 (סק. 9--17)

 186 גטז+סז 4650ז1268 2 תובתטפסז/קז+ (א 1042) ס/ גופ סשמ טה1סמ 600121ת8
 {6 םופזסזץס+ {מס 1סשוֿפה 6016 51006 186 665!זט0110מ 01 106 56002840 166
 טמ11/68ס ץסהז 1700. 1461סז 186 טזגסז חסז 106 ססקעופ6 סז 186 6216 15 216.
 )ןטס2ומ9 סצ {גס 501 (5/02/| 5002ז6 2100206/) 2064 2150 סע 186 בטסם14
 זמה({סז, !2ז. (ג25/סז ע1טס5 הוצ סק!ם!סמ 1021 {מ6 זמגמטפסזוק+ 025 שע106ת קץ
 2 860606. 116 2/50 125 4150076160 106 500106 !{זסזמ ש0/סג 186 טמאתסשת





  זםחמפ צוססוֿפח ֿפסו=אזוזחוס ואֿפזוזטזפ (צוצס)
 = = ? א = ז א 8 א ז 0 ק ה"י 5 8ש וי יצ

 ץוץשס פזטסופפ וא חופזסחצ
 סו. ||

 =. 196088ו60ץםמ5, 890

 ץאושא ס | ופב7



 !וסוֿפח צוֿפאֿפאזז|טאשא ואֿפזוזטז (וושס)
 2( 7 טי 1{ 20 יא 46 9 .ם 5 8 א = "יש

 :וֿפזסזוֿפיֿפהויזא ץשא וע
 פסחס ||

 המסאאזואז ץטא
 =. זפסהפהואסל/טח

 שש ו 1 א ס / 7



: 
 א יא





 ענליוו ,18 סַאג:יקסלּוװיװ ,טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִיי

 'דסוט8ז2ץפ?וטס 112ץ/ע6 51

 7ע0סי0 1םפוץ+ט+ט 148ט1066980, ט1.10/1וטט1581690 183 0110


